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		 ๑.๑) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่
			
และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
			
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
			
(ฉบับประมวล)................................................................................................. ๒๐๐
			
๑.๑.๑) ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัว
				
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
				
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓.............................................. ๒๐๕
		
๑.๑.๒) ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
				
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
				
พ.ศ. ๒๕๔๒........................................................................................ ๒๐๘
		
๑.๑.๓) ประกาศส�ำนักงาน ปปง. เรื่อง การขอออกบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
				
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
				
พ.ศ. ๒๕๔๒........................................................................................ ๒๑๐
		 ๑.๒) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
			
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
			
พ.ศ. ๒๕๔๔......................................................................................................๒๑๒
			
๑.๒.๑) ข้อตกลงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
				
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
				
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔).............๒๑๙

ค

		 ๑.๓) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล
			
มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
			
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับประมวล)......................................๒๒๒
๒) ระเบียบและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		 ๒.๑) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด
			
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับประมวล).............................................................................๒๒๕
		 ๒.๒) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓....................... ๒๓๐
		 ๒.๓) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
			
การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อ
			
ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับประมวล).................................. ๒๓๒
		 ๒.๔) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับประมวล)............ ๒๓๗
		 ๒.๕) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
			
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับประมวล)................๒๔๖
		
๒.๕.๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
				
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
				
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗............ ๒๕๙
		
๒.๕.๒) ประกาศคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
				
การฟอกเงิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงิน
				
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน................................. ๒๖๗
		
๒.๕.๓) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
				
การฟอกเงิน ว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗............................. ๒๖๙
		 ๒.๖) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
			
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙.........๒๗๐
		 ๒.๗) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
			
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๙............................................. ๒๗๒
๒.๘) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
			
ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่
			
ตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙............................................................................... ๒๗๕
		 ๒.๙) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการน�ำเงินตรา
			
หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙......... ๒๘๓

ง

		 ๒.๑๐) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการจัดท�ำเอกสารหลักฐานและการอ�ำพรางตน พ.ศ. ๒๕๕๙.................๒๘๕
		 ๒.๑๑) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท�ำความผิดตาม
			
มาตรา ๕๘ วรรคสอง....................................................................................... ๒๘๙
		 ๒.๑๒) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
พ.ศ. ๒๕๕๙......................................................................................................๒๙๑
		 ๒.๑๓) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์
			
พ.ศ. ๒๕๕๙......................................................................................................๒๙๘
		 ๒.๑๔) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการด�ำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
			
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑................................................................................... ๓๐๔
		 ๒.๑๕) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยค�ำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส
			
หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม
			
พ.ศ. ๒๕๖๑......................................................................................................๓๐๘
		 ๒.๑๖) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
			
และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓............................................................................๓๑๐
๓) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม
		 ๓.๑) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและออกค�ำสั่ง
			
พ.ศ. ๒๕๕๕......................................................................................................๓๑๔
		 ๓.๒) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ
			
การพิจารณาด�ำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
			
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
			
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖.................................................................................๓๒๒
๓.๓) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
			
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
			
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙.................................................................................๓๔๐
๔) ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		 ๔.๑) ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
			
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
			
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับประมวล).............................................................. ๓๔๓
๔.๒) ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมาย
			
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒.........................๓๕๕

จ

๔. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.................................................... ๓๗๑

๑) เรื่อง ความผิดมูลฐานตามบทนิยามในมาตรา ๓
		 ๑.๑) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย
			
เกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน”
			
ในมาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๔๕........................................................... ๓๗๒
		 ๑.๒) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาทบทวน
			
ข้อหารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
			
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗....... ๓๗๓
		 ๑.๓) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดมูลฐาน
			
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒,
			
เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๕๒.................................................................................๓๗๔
		 ๑.๔) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดตาม (๑๕)
			
ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
			
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗....... ๓๗๕
		 ๑.๕) ความผิดมูลฐานตาม (๗) ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน”
			
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
			
พ.ศ. ๒๕๔๒ : กรณีความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมาย
			
ว่าด้วยศุลกากรและความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 			
			
พุทธศักราช ๒๔๘๕, เรื่องเสร็จที่ ๑๗๐๒/๒๕๖๐.............................................๓๗๘
๒) เรื่อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
		 ๒.๑) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอ�ำนาจ
			
ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยท�ำการวินิจฉัยชี้ขาดแทนคณะกรรมการป้องกัน
			
และปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
			
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕.........๓๘๐
		 ๒.๒) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
			
ทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
			
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๔๕...................................... ๓๘๑
		 ๒.๓) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง การตีความมาตรา ๕๑ วรรคสอง
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หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราวในระหว่าง
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กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๑ราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

(๒)๒ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท�ำเพื่อหาก�ำไรหรือเพื่ออนาจาร
หรือโดยทุจริต ซือ้ จ�ำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผูเ้ ยาว์ซงึ่ ถูกพรากนัน้ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไป
เพือ่ ให้บคุ คลนัน้ กระท�ำการค้าประเวณี หรือทีเ่ กีย่ วกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผูด้ แู ล
หรือผูจ้ ดั การกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผูค้ วบคุมผูก้ ระท�ำการค้าประเวณี
ในสถานการค้าประเวณี
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(๔)๓ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�ำโดย
ทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งกระท�ำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
(๕) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกรรโชก หรื อ รี ด เอาทรั พ ย์ ที่ ก ระท� ำ โดยอ้ า งอ� ำ นาจอั้ ง ยี่
หรือซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

๒มาตรา

๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(๘)๔ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๙)๕ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
การเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท�ำความผิดรวมกัน
มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
(๑๐)๖ ความผิดเกีย่ วกับการเป็นสมาชิกอัง้ ยีต่ ามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสว่ นร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายก�ำหนดเป็นความผิด
(๑๑)๗ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การช่วยจ�ำหน่าย ซื้อ รับจ�ำน�ำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท�ำความผิด
อันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๒)๘ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๓)๙ ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม
หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๔)๑๐ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า
(๑๕) ๑๑ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการใช้ ยึ ด ถื อ
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า
๔มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๙) แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๙มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๑๖)๑๒ ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
สาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
(๑๗)๑๓ ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๑๘)๑๔ ความผิดเกีย่ วกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง
หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
(๑๙)๑๕ ความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
(๒๐)๑๖ ความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับ
การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(๒๑)๑๗ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดและความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อน�ำไปใช้ในการก่อการร้าย
การรบ หรือการสงคราม

๑๒มาตรา

๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ความผิ ด มู ล ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การกระท� ำ ความผิ ด อาญา
นอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระท�ำความผิดนั้นได้กระท�ำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิด
มูลฐานด้วย๑๘
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�ำนิติกรรม สัญญาหรือการด�ำเนินการ
ใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”๑๙ หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท�ำ
ขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการท�ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท�ำ
ธุรกรรมดังกล่าวด้วย
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด” หมายความว่า
(๑)๒๐ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท�ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระท�ำความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ�ำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินตาม (๑) หรือ
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจ�ำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปกีค่ รัง้ และไม่วา่ จะอยูใ่ นความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐาน
ทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑)๒๑ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

๑๘มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๙มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “ธุรกรรมทีม
่ เี หตุอนั ควรสงสัย” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๐ มาตรา ๓ นิ ย ามค� ำ ว่ า “ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ” (๑) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๑มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “สถาบันการเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๒)๒๒ บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๓)๒๓ (ยกเลิก)
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
(๕)๒๔ สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น
รวมตัง้ แต่สองล้านบาทขึน้ ไปและมีวตั ถุประสงค์ดำ� เนินกิจการเกีย่ วกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สนิ เชือ่
รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ
(๖) นิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“กองทุน”๒๕ หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ
ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

๒๒มาตรา

๓ นิยามค�ำว่า “สถาบันการเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “สถาบันการเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๔มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “สถาบันการเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๕มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อซุกซ่อน
หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำ
ความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระท�ำด้วยประการใดๆ เพือ่ ปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะทีแ่ ท้จริงการได้มาแหล่งทีต่ งั้
การจ�ำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
(๓)๒๖ ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สนิ โดยรูใ้ นขณะทีไ่ ด้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สนิ
นั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา ๖ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท�ำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้น
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระท�ำความผิดหรือผู้ร่วมกระท�ำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
(๒) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระท�ำเกิดขึ้นในเขตอ�ำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร
และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ผู ้ ใ ดกระท� ำ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนการกระท�ำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท�ำความผิดก่อนหรือขณะกระท�ำ
ความผิด
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระท�ำการ
ใดๆ เพื่อช่วยให้ผกู้ ระท�ำความผิดหลบหนีหรือเพือ่ มิให้ผ้กู ระท�ำความผิดถูกลงโทษ หรือเพือ่ ให้ได้รบั
ประโยชน์ในการกระท�ำความผิด
ผูใ้ ดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สนิ ทีพ่ ำ� นัก หรือทีซ่ อ่ นเร้น เพือ่ ช่วยบิดา มารดา บุตร สามี
หรือภริยาของตนให้พน้ จากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ นั้ หรือลงโทษผูน้ นั้ น้อยกว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
๒๖มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดส�ำเร็จ
มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�ำความผิดฐาน
ฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ถ้าได้มีการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง
ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ในกรณีที่ความผิดได้กระท�ำถึงขั้นลงมือกระท�ำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง
ของผูส้ มคบท�ำให้การกระท�ำนัน้ กระท�ำไปไม่ตลอดหรือกระท�ำไปตลอดแล้วแต่การกระท�ำนัน้ ไม่บรรลุผล
ผู้สมคบที่กระท�ำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผูก้ ระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ กลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการกระท�ำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่
กฎหมายก�ำหนดไว้เพียงใดก็ได้
มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พนักงานองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ผูใ้ ดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับความผิดนัน้ ๒๗
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของ
โทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับความผิดนั้น
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูใ้ ดร่วมในการกระท�ำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึง่ ไม่วา่ ในฐานะตัวการ ผูใ้ ช้
หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง๒๘
มาตรา ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก รรมการ อนุ ก รรมการ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
๒๗มาตรา

๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๘มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด ๒
การรายงานและการแสดงตน

		
มาตรา ๑๓ เมื่อมีการท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน
การท�ำธุรกรรมนั้นต่อส�ำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือ
ยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้นให้ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๔๒๙ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้
กระท�ำไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน
ตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๕ ให้ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานที่ดิน
สาขา และส�ำนักงานทีด่ นิ อ�ำเภอ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานต่อส�ำนักงาน เมือ่ ปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียน
สิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ถาบั น การเงิ น มิ ไ ด้ เ ป็ น คู ่ ก รณี แ ละที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๒) เมือ่ อสังหาริมทรัพย์มมี ลู ค่าตามราคาประเมินเพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาท
โดยธรรม หรือ
(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
มาตรา ๑๕/๑๓๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับ การน�ำ
เงินตราไม่วา่ จะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ น
เงิ น เข้ า มาในหรื อ ออกไปนอกประเทศ อั น มี มู ล ค่ า รวมกั น ถึ ง จ� ำ นวนที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังส�ำนักงาน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
๒๙มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๓๐มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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จ�ำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดตามวรรคหนึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า
จ�ำนวนที่ผู้น�ำเงินตราที่น�ำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินก�ำหนด
มาตรา ๑๖๓๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อ
ส�ำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดมีจำ� นวนเกินกว่าทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒)
(๓) (๔) และ (๕) ทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ คุ คล ให้สำ� นักงานมีอำ� นาจสัง่ เป็นหนังสือให้ผปู้ ระกอบอาชีพดังกล่าว
รายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงาน
(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�ำเนินการ การให้ค�ำแนะน�ำ หรือการเป็นที่ปรึกษา
ในการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลือ่ นย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี
เพชรพลอย หรือทองค�ำ
(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า
		 (๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
* (๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
		 (๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
* (๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๓๑มาตรา

๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
*ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบนั ได้กำ� หนดให้เป็น "สถาบันการเงิน"
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(๑๐)๓๒ ผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกใช้เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือ
ยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้นให้ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
ให้น�ำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง๓๓
มาตรา ๑๖/๑ ๓๔ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย โดยมี พ ยานหลั ก ฐานตามสมควรว่ า
มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรใด มีการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอ�ำนาจสั่งเป็น
หนังสือให้มลู นิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรนัน้ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมหรือ
สัง่ ระงับการท�ำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชัว่ คราวเป็นเวลาตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด และในกรณีทมี่ ี
เหตุจำ� เป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไป
ในสถานที่ด�ำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จ�ำเป็นได้
มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ธุ ร กรรมใดที่ รั ฐ มนตรี เ ห็ น สมควรให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งรายงานตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่ง
ผู้รายงานกระท�ำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด

๓๒มาตรา

๑๖ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๓๓มาตรา

๑๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๓๔ มาตรา

๑๖/๑ เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบั บ ที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๒๐ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ จั ด ให้
ลูกค้าแสดงตนทุกครัง้ ก่อนการท�ำธุรกรรมตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ซึง่ ต้องก�ำหนดมาตรการเพือ่
ขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว๓๕
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๐/๑๓๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องก�ำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า
และต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มท�ำธุรกรรมครั้งแรก
โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�ำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงเกีย่ วกับการแสดงตนและการพิสจู น์ทราบ
ลูกค้า การตรวจทานบัญชีลกู ค้า และการติดตามความเคลือ่ นไหวทางบัญชีของลูกค้าทีไ่ ด้รบั การแจ้ง
จากส�ำนักงาน
ให้น�ำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใด
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อน
แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อย และประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด�ำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น๓๗
มาตรา ๒๑๓๘ เมื่อมีการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริง
ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑/๑๓๙ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใด
เปิดเผยข้อมูลหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ อันอาจท�ำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยัง
ส�ำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามค�ำสัง่ ศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
ส� ำ นั ก งานใหญ่ กั บ สาขาของผู ้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
หรือต่างประเทศเพื่อด�ำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
๓๕มาตรา

๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๖มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๗มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๘มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๙มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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รายงานที่ส�ำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑/๒๔๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถ
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
รายงานให้ส�ำนักงานทราบโดยทันที
ในกรณีที่ส�ำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอ�ำนาจสั่งให้สถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการท�ำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันท�ำการ
มาตรา ๒๑/๓๔๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส�ำนักงาน
มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖
เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท�ำรายงาน
หรือควบคุมการจัดท�ำรายงาน การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้
ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๒๒๔๒ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ
เป็นอย่างอื่นให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้
(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี
หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
(๒) เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่
ได้มีการท�ำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
ให้น�ำความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย๔๓
๔๐มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๑มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๒มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๓มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๒
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๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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มาตรา ๒๒/๑๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตาม
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนบั แต่วนั ทีม่ กี ารปิดบัญชีหรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั ลูกค้า
แต่ก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตนิ สี้ ำ� หรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานดังกล่าว
เก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวด ๓
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

		
มาตรา ๒๔ ๔๕ ให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น คณะหนึ่ ง
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทั้งสิบสี่คนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธาน
กรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
๔๔มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๒/๑ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๔๕ มาตรา

๒๔ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ ข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งรองหรือต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าระดับอธิบดี
หรือเทียบเท่าซึง่ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทน
ก็ได้ และเมือ่ ได้มอบหมายผูใ้ ดแล้วให้ผทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายนัน้ เป็นกรรมการตาม (๒) แทนผูม้ อบหมาย
มาตรา ๒๔/๑๔๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๔/๒๔๗ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)
(๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
หรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่สมัคร
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
ในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใน
ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบการใดๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาให้ จ� ำ คุ ก เว้ น แต่ ใ นความผิ ด อั น ได้ ก ระท� ำ โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

๔๖มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข

เพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๗มาตรา ๒๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๑๐) ไม่ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระท� ำ ความผิ ด ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๔๘ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส�ำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓)๔๙ ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงาน และเลขาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระท�ำใด
ของคณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงาน และเลขาธิการ ทีเ่ ห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั หิ รือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง
สองในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
จึงจะใช้บังคับได้
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มรี ะเบียบตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการไปตามทีเ่ ห็นสมควร
(๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท�ำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ
หรือกิจการบางประเภททีไ่ ม่ตอ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

๔๘มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๔๙ มาตรา

๒๕ (๓) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทัง้ ออกระเบียบหรือประกาศอืน่ ใดทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใด
ที่ก�ำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�ำเนินการ
ต่อไป
(๗) วางระเบียบในการด�ำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๘) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสี่ปี
นับแต่วันแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)๕๐ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นระหว่างทีก่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ แต่งตัง้
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

๕๐มาตรา

๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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มาตรา ๒๙๕๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้น�ำมาตรา ๒๙
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด

หมวด ๔
คณะกรรมการธุรกรรม

		
มาตรา ๓๒๕๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จ�ำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการธุรกรรมทัง้ ห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึง่
หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกค�ำสั่งใดๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมก�ำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๒/๑๕๓ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคล
๕๑มาตรา

๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๕๒มาตรา

๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๓มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริตและมีความรูค้ วามสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
คณะละหนึง่ คน ส่งให้สำ� นักงานเพือ่ เสนอรายชือ่ ต่อคณะกรรมการเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการธุรกรรม
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการธุรกรรมภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากส�ำนักงานให้เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อด้วย
มาตรา ๓๒/๒ ๕๔ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือต�ำแหน่งอธิบดีผพู้ พิ ากษาขึน้ ไปหรือต�ำแหน่ง
อธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม
มาตรา ๒๔/๒ (๔)
มาตรา ๓๒/๓๕๕ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน และให้น�ำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึง่ คณะกรรมการแต่งตัง้ พ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ คณะกรรมการ
ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒
ในกรณี ที่ ก รรมการธุ ร กรรมพ้ น จากต� ำ แหน่ ง และยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการธุ ร กรรม
แทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้น
ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น�ำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๕๖ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
(๒) สั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
(๓) ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๘

๕๔มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๕มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๔)๕๗ เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๕)๕๘ ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้ส�ำนักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
และตรวจสอบได้
(๕/๑)๕๙ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้
ส�ำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดและต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ๖๐ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย และมี พ ยานหลั ก ฐานอั น สมควรว่ า
ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำ� นาจสัง่ เป็นหนังสือยับยัง้ การท�ำธุรกรรมนัน้ ไว้กอ่ นได้ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
แต่ไม่เกินสามวันท�ำการ
ในกรณีจำ� เป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ ยับยัง้ การท�ำธุรกรรมตามวรรคหนึง่ ไปก่อนก็ได้
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๖๖๑ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจ
เกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำ� นาจ
สั่งเป็นหนังสือยับยั้งการท�ำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่ก�ำหนดแต่ไม่เกินสิบวันท�ำการ
มาตรา ๓๖/๑๖๒ ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการ
ให้มีการด�ำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว

๕๗มาตรา

๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๕๘มาตรา

๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๕๙มาตรา

๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๖๐มาตรา

๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

๖๑มาตรา

๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑

๖๒มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๓๗๖๓ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการท�ำ
ธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคราวถัดไป และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบด้วย
รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรม
(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ด�ำเนินการต่อบุคคลตาม (๑)
(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการด�ำเนินการ
(๔) ผลการด�ำเนินการ
รายงานตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้ส่งผล
การตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการธุรกรรมด�ำเนินการต่อไป
มาตรา ๓๗/๑๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�ำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการ
ให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรม
เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวส�ำหรับ
บุคคลเหล่านั้นด้วย๖๕
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนาเนือ่ งจากการด�ำเนินการ
หรือการให้ถ้อยค�ำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�ำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
ส�ำนักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
๖๓มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๖๔มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๖๕มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๓๘ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้กรรมการธุรกรรม
เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ให้ถอ้ ยค�ำส่งค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ
หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพือ่ ให้ถอ้ ยค�ำ ส่งค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อน
หรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัด
ทรัพย์สนิ หรือพยานหลักฐาน เมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ หากเนิน่ ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สนิ
หรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�ำลาย หรือท�ำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายตามวรรคหนึง่ แสดง
เอกสารมอบหมายและบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ต รประจ� ำ ตั ว ตามวรรคสองให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ก� ำ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค�ำ ค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ
ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น
มาตรา ๓๘/๑๖๖ ภายใต้บงั คับแห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ�ำนาจจับผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยค�ำผู้ถูกจับ
เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
มาตรา ๓๘/๒๖๗ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้อง
หรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด แม้จะพ้นจากต�ำแหน่งหรือหน้าทีไ่ ปแล้วก็ตาม
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา ๓๙/๑๖๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙/๒๖๙ (ยกเลิก)
๖๖มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๖๗มาตรา ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๘มาตรา ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๙มาตรา ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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หมวด ๕
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๔๐๗๐ ให้จัดตั้งส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า
“ส�ำนักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการ คณะกรรมการธุ ร กรรมและ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น
(๒) รั บ รายงานการท� ำ ธุ ร กรรมที่ ส ่ ง ให้ ต ามหมวด ๒ และแจ้ ง ตอบการรั บ รายงาน
รวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
(๓)๗๑ รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(๓/๑)๗๒ ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๓/๒)๗๓ ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายเพื่อจัดท�ำนโยบายและก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลผู้มีหน้าที่
รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการใดๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓/๓)๗๔ จัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๗๐มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๗๑มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๖

๗๒มาตรา

๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)

๗๓มาตรา

๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๗๔มาตรา

๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๓/๔)๗๕ แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๓/๕)๗๖ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔)๗๗ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม และประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๑๗๘ ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ
ส�ำนักงาน และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึง่ ปฏิบตั งิ านในส�ำนักงานขึน้ ตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย
ก็ได้
เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒๗๙ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีน�ำความ
กราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา

๗๕มาตรา

๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๗๖มาตรา

๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๗๗มาตรา

๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)

๗๘มาตรา

๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๗๙มาตรา

๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
(๒)๘๐ ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง
(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ
อย่างอื่น หรือประกอบการใดๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ เลขาธิ ก ารมี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง สี่ ป ี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว๘๑
ให้เลขาธิการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่ง
รวมกันกับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของ
ปลัดกระทรวงและให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่าจะออกจากราชการ๘๒
ให้ข้าราชการของส�ำนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นต�ำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก�ำหนดให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องค�ำนึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด�ำรงตนอยู่ใน
ความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๘๓
มาตรา ๔๕๘๔ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่
(๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อน
ความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
(๔) ต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๘๐มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๘๑มาตรา

๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๒มาตรา ๔๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘๓มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๘๔มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๔๕/๑๘๕ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเลขาธิการ
จะไปด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานทีเ่ ป็นผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ มิได้
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์
ในการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่น
ค�ำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพือ่ มีคำ� สัง่ อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสือ่ สาร
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้๘๖
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการโดย
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน		
เมือ่ ศาลได้สงั่ อนุญาตตามความในวรรคหนึง่ หรือวรรคสองแล้ว ผูเ้ กีย่ วข้องกับบัญชีขอ้ มูล
ทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค�ำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตาม
ความในมาตรานี้
มาตรา ๔๖/๑๘๗ ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจ�ำเป็น
ต้ อ งจั ด ท� ำ เอกสารหลั ก ฐานหรื อ การอ� ำ พรางตนเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด การด�ำเนินคดีฐานฟอกเงิน
หรือการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจสั่ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๖/๒๘๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของส�ำนักงานเป็นอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการ ทหารและต�ำรวจที่มี
หรือใช้ในราชการ ตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของส�ำนักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของ
ราชการทหารหรือต�ำรวจ ตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๕มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๘๖มาตรา

๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘๗มาตรา ๔๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๘มาตรา ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ส�ำนักงานจะมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
และยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จ�ำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๗ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีอย่างน้อยให้มีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการด�ำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีพ่ ร้อมทัง้ ความเห็น
และข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

หมวด ๖
การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

		
มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม หากมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว
มีก�ำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม
การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ท�ำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดง
หลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
เพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือ
สั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
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ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค�ำร้องขอให้ศาล
มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้ง
ให้เลขาธิการทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
ให้เลขาธิการรีบด�ำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบ
เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนด
สามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด
ให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนด
เวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมื่อคณะกรรมการมีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค�ำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนด
ระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด
และห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ บุ ค คลนั้ น ในทรั พ ย์ สิ น เดี ย วกั น นั้ น อี ก เว้ น แต่ จ ะได้
พยานหลักฐานใหม่อนั ส�ำคัญซึง่ น่าจะท�ำให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ของบุคคลนัน้ ตกเป็นของแผ่นดินได้
และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
มีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค�ำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนดระยะเวลา ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
น�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่น
ซึ่งสามารถท�ำได้ถึงแม้จะเกินกว่าก�ำหนดสองปี ให้ส�ำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน
หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน
หรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด๘๙
เมื่อศาลรับค�ำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น
และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจ�ำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่ง
อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นค�ำร้องขอก่อนศาลมีค�ำสั่งกับให้ศาลสั่งให้
ส่งส�ำเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่ส�ำนักงานและสถานีต�ำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผเู้ สียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการ
ขอให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้นำ� ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดไปคืน
หรือชดใช้คนื ให้แก่ผเู้ สียหายแทนการสัง่ ให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน
๘๙มาตรา

๔๙ วรรคสี่ แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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และเมื่อศาลมีค�ำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลโดยเร็ว๙๐
มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค�ำร้องก่อนศาลมีค�ำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิด หรือ
(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค�ำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ
มาตรา ๕๑๙๑ เมื่อศาลท�ำการไต่สวนค�ำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว
หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามค�ำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และค�ำร้องของ
ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาล
มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ ให้ส�ำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็น
ทรัพย์สินอื่น ให้ด�ำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด๙๒
เพือ่ ประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผูอ้ า้ งว่าเป็นเจ้าของหรือผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๐
วรรคหนึง่ เป็นผูซ้ งึ่ เกีย่ วข้องหรือเคยเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูก้ ระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิ น มาก่ อ น ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก ่ อ นว่ า บรรดาทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การกระท�ำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑/๑๙๓ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค�ำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน
ภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส�ำนักงานน�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน

๙๐มาตรา ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๑มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๒มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๓มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถท�ำได้ถึงแม้จะ
เกินกว่าก�ำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืน
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินหรือเงิน
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด๙๔
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาล
ท�ำการไต่สวนค�ำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น
ให้ศาลมีค�ำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
มาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏ
ในภายหลังโดยค�ำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้ว
เห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก�ำหนดเงื่อนไข
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคา
หรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี
ค�ำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่ค�ำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นค�ำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้
เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น
ก่อนศาลมีค�ำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงค�ำร้องดังกล่าวและให้
โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งค�ำร้องนั้นได้
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของ
แผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้
พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้น�ำความ
ในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ�ำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค�ำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ชวั่ คราวก่อนมีคำ� สัง่ ตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมือ่ ได้รบั ค�ำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณา
ค�ำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าค�ำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีค�ำสั่งตามที่ขอ
โดยไม่ชักช้า
๙๔มาตรา

๕๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

33

มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งให้ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินตามค�ำสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด๙๕
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้
จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วน
ได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้น�ำทรัพย์สินนั้น
ออกขายทอดตลาด หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบก็ได้
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดหรือการน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
ถ้ า ความปรากฏในภายหลั ง ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ ออกขายทอดตลาดหรื อ ที่ น� ำ ไปใช้
เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดให้คนื ทรัพย์สนิ
นั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการก�ำหนด ให้แก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้
ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดของดอกเบีย้ เงินฝากประเภทฝากประจ�ำ
ของธนาคารออมสินในจ�ำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี
การประเมิ น ค่ า เสี ย หายและค่ า เสื่ อ มสภาพตามวรรคสี่ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถ
ด�ำเนินการตามกฎหมายอืน่ ได้อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่มกี ารด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ นัน้ ตามกฎหมายดังกล่าว
หรือด�ำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการมากกว่ า ก็ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต่ อ ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
๙๕มาตรา

๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ในการพิจารณาด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดใดตามวรรคหนึ่ง
ลักษณะการกระท�ำความผิดทีส่ ำ� นักงานด�ำเนินการจะต้องมีลกั ษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติ
หรือเป็นการกระท�ำขององค์กรอาชญากรรม หรือผูท้ รงอิทธิพลทีส่ ำ� คัญเป็นตัวการ ผูใ้ ช้ หรือผูส้ นับสนุน
ทั้งนี้ ลักษณะการกระท�ำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด๙๖
มาตรา ๕๙ การด�ำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น�ำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๖/๑
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๙๗

		
มาตรา ๕๙/๑๙๘ ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในส�ำนักงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินคดี การตรวจค้น
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานอื่ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด�ำเนินการนั้น
(๒) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชาชนเกี่ ย วกั บ
การเผยแพร่และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทัง้ ในประเทศ
และระหว่างประเทศ และการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ด�ำเนินกิจการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง

๙๖มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๙๗หมวด

๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึงมาตรา ๕๙/๗
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๘มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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มาตรา ๕๙/๒๙๙ กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ให้น�ำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๕๙/๓๑๐๐ กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ให้เป็นของส�ำนักงานโดยไม่ต้องน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๕๙/๔๑๐๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษา
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง		
มาตรา ๕๙/๕๑๐๒ อ�ำนาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๖๑๐๓ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน
บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๗๑๐๔ ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เลขาธิการเสนองบดุล
และรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
รับรองต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรี

หมวด ๗
บทก�ำหนดโทษ

		
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๙๙มาตรา ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๐มาตรา ๕๙/๓ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๑มาตรา ๕๙/๔ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๒มาตรา ๕๙/๕ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๓มาตรา ๕๙/๖ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๔มาตรา ๕๙/๗ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๖๑๑๐๕ นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ
มาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ในกรณี ที่ ก ารกระท� ำ ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ของนิ ติ บุ ค คลเกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ
การกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท�ำ
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑/๑๑๐๖ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้
หรือสั่งการให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือยับยั้งการท�ำธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมิ ใ ห้ พ ยานหลั ก ฐานตามสมควรเพื่ อ กลั่ น แกล้ ง หรื อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ ห นึ่ ง ผู ้ ใ ด
หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือกระท�ำการดังกล่าวโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดปฏิบตั ติ ามการใช้
หรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสามสิบปีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑/๒๑๐๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่า
แต่ไม่เกินหกเท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการท�ำงานนั้นค�ำนวณเป็นรายปีแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา ๖๒๑๐๘ 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 หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ หมืน่ บาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

๑๐๕มาตรา

๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๖มาตรา ๖๑/๑ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๗มาตรา ๖๑/๒ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๘มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๖๓๑๐๙ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงทีต่ อ้ งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�ำ ไม่ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓)
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้ใดกระท�ำการใดๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่
การปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๔/๑๑๑๐ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจ�ำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธาน
กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในส�ำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท�ำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ช�ำระค่าปรับ
ตามจ�ำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก�ำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔/๒๑๑๑ ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือ
มิได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
การกระท�ำความผิดและรายงานให้เลขาธิการทราบ หรือภายในห้าปีนับแต่วันกระท�ำความผิด
เป็นอันขาดอายุความ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดยักย้าย ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท�ำให้สูญหายหรือ
ท�ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้
หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๑๐๙มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๑๑๐มาตรา ๖๔/๑ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑๑มาตรา ๖๔/๒ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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มาตรา ๖๖๑๑๒ ผู้ใด
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ
(๒) รู ้ ห รื อ อาจรู ้ ค วามลั บ ในราชการเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กระท�ำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบ
อาชญากรรม ซึ่ ง กระท� ำ ความผิ ด กฎหมายบางประเภท ได้ น� ำ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การกระท�ำความผิดนั้นมากระท�ำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อน�ำเงินหรือทรัพย์สินนั้น
ไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท�ำความผิดต่อไปได้อกี ท�ำให้ยากแก่การปราบปรามการกระท�ำความผิด
กฎหมายเหล่านัน้ และโดยทีก่ ฎหมายทีม่ อี ยูก่ ไ็ ม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือด�ำเนินการกับ
เงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว
สมควรก�ำหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑๓
มาตรา ๒ พระราชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฉบับนี้ คือ โดยทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายอาญาก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนท�ำให้การก่อการร้ายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการกระทบ
ต่อความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทกุ ประเทศร่วมมือ
ด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำทีเ่ ป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สนิ
หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะน�ำไปใช้ด�ำเนินการก่อการร้ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้การก่อการร้าย
๑๑๒มาตรา

พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๑๑๓ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ยุตลิ งด้วย สมควรก�ำหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อน�ำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่กัน
ซึง่ จะท�ำให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรือ่ งนีเ้ ป็นไปอย่างได้ผล โดยทีเ่ ป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ ี
ความจ� ำ เป็ น รี บ ด่ ว นอั น มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ในอั น ที่ จ ะรั ก ษาความปลอดภั ย ของประเทศและ
ความปลอดภัยสาธารณะ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๒๘ ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราช
บัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัตบิ างประการทีไ่ ม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ในการตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และจากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาไม่อาจช่วยให้การ
ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้กระท�ำความผิดอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผิด
มูลฐานดังกล่าวยังสามารถน�ำเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิดในแต่ละคราวมาใช้
ในการสนับสนุนการกระท�ำความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได้อีก นอกจากนี้ยังมีขั้นตอน
ในการบังคับใช้กฎหมายบางประการไม่อาจด�ำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การตัดวงจร
การประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างได้ผลตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้อย่างแท้จริง ในขณะทีก่ ระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถด�ำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดอาญาฐานอื่นที่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อความมัน่ คงแห่งรัฐหรือความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นความผิดมูลฐาน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑๔ราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๑๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบ
อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่
การด�ำเนินการของสถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าของ
สถาบันการเงินทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า เพือ่ ให้มรี ายละเอียดของข้อมูลเพิม่ มากขึน้ ซึง่ อาจเป็นช่องทางให้ผปู้ ระกอบ
อาชญากรรมน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรก�ำหนดให้
ผูป้ ระกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๑๖
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดอาญาร้ายแรง
บางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐานส่งผลให้ผู้กระท�ำความผิดสามารถน�ำเงินและทรัพย์สิน
ที่ได้จากการกระท�ำความผิดมาใช้สนับสนุนการกระท�ำความผิดอาญาได้อีก จึงเห็นควรก�ำหนด
ความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและก�ำหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะก�ำหนดนโยบาย
ในการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง ก�ำหนด
เรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนและให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
๑๑๕ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๘/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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หรือการด�ำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด รวมทั้งก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๗
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น ในปั จ จุ บั น จึ ง เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
ความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และลักษณะการกระทํา
ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น การรายงานการทําธุ ร กรรม การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า
และการจัดฝึกอบรม และกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่
และเพิ่มอํานาจหน้าที่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง
การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทําการ
ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกํากับดูแล และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดําเนินการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการอําพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุง
องค์ ป ระกอบและอํานาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
และคณะกรรมการธุรกรรม และกําหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดเงือ่ นไขเมือ่ พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง บทกําหนดโทษที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
และเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑๗ราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ตารางแสดงความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายอื่น
ล�ำดับ
ชื่อกฎหมาย
บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
๑ พระราชบัญญัติประกอบ
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรือผูใ้ ดกระทํา
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น
พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่ เ ลื อ กผู ้ ใ ดเป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทน
ราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดไม่วา่ จะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา
สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้
ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงให้
แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถอื ว่าเป็นความ
ผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการ
มีอํานาจส่งเรือ่ งให้สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจได้
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ล�ำดับ
ชื่อกฎหมาย
บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
๒ พระราชบัญญัติประกอบ
มาตรา ๗๗ ผู ้ ใ ดกระทําการอย่ า งหนึ่ ง
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือ
กระทําการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจ
ให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลง
คะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
(๑) จัด ทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ทําการแนะนําตั ว ด้ ว ยการจั ด ให้ มี
มหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่รา้ ยด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บคุ คลอืน่
เข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
ความผิดตาม (๑) ให้ถอื เป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเรือ่ ง
ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจได้
๓
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มาตรา ๒๒ ให้การกระท�ำความผิดฐาน
มีส่ว นร่ วมในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ล�ำดับ
ชื่อกฎหมาย
๔ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙

บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนิน
การทางการเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ด� ำ เนิ น การ
ด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่
แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการด�ำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สนิ หรือการด�ำเนิน
การนั้ น ถู ก น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น
กิจกรรมใดๆ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือของบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้าย ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูใ้ ดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงิน
หรือทรัพย์สิน หรือด�ำเนินการด้วยประการใดๆ
เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือจากการด�ำเนินการนัน้ เป็นบุคคล
ที่ถูกก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน
หรือการด�ำเนินการนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือ
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการแพร่ ข ยายอาวุ ธที่ มี อ านุ ภาพ
ท�ำลายล้างสูง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระท�ำ
ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระท�ำความผิดนั้น
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ล�ำดับ

ชื่อกฎหมาย

บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดหรือพยายาม
กระท� ำ ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง
หรือเป็นผูส้ นับสนุนหรือผูส้ มคบในการกระท�ำความผิด
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ในกรณีที่การกระท�ำความผิดของนิติบุคคล
ตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของ
กรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี
ทีบ่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สหี่ มืน่
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ให้ ค วามผิ ด ตามมาตรานี้ เป็ น ความผิ ด
มู ล ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน

๕

ประมวลรัษฎากร
(เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรา ๓๗ ตรี ความผิดตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ทีผ่ กู้ ระท�ำความ
ผิดเป็นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีอากรหรือน�ำส่งภาษีอากร
และเป็ น ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ จ� ำ นวนภาษี อ ากร
ที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษี
ขึ้นไป หรือจ�ำนวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ
โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท�ำนอง
เดี ย วกั น ตั้ ง แต่ ส องล้ า นบาทต่ อ ปี ภ าษี ขึ้ น ไป
และผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีอากรหรือน�ำส่งภาษีอากรดังกล่าว
ได้กระท�ำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็น
เครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิด
เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หรื อ รายได้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
หรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อมิให้
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ล�ำดับ

ชื่อกฎหมาย

บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิดดังกล่าว
เป็ น ความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมือ่ อธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรองความผิดทางภาษีอากรทีเ่ ข้าข่าย ความผิด
มูลฐานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ให้ดำ� เนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินต่อไป
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
อธิบดี รองอธิบดี และที่ปรึกษากรมสรรพากร
ทุกคน”
(สิน้ ผลบังคับไปโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๖

พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(เพิ่มโดยพระราชก�ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒)

มาตรา ๖/๑ ผูใ้ ดข่มขืนใจผูอ้ นื่ ให้ทำ� งานหรือ
ให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ท� ำ ให้ ก ลั ว ว่ า จะเกิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
ร่างกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียง หรือทรัพย์สนิ ของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
(๓) ใช้ก�ำลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวของบุคคล
นั้นไว้
(๕) น�ำภาระหนี้ของบุคคลนัน้ หรือของผูอ้ นื่
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ท� ำ ด้ ว ยประการอื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับการกระท�ำดังกล่าวข้างต้น
ถ้าได้กระท�ำให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขืนได้ ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ
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บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
มาตรา ๑๔ ให้ความผิดตามมาตรา ๖/๑
ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับอันตรายสาหัสหรือ
ถึงแก่ความตาย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรือผูใ้ ดกระท�ำ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ ดเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันอาจคนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง
หรื อ โดยอ้ อ มแก่ ชุ ม ชน สมาคม มู ล นิ ธิ วั ด
หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์
หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ท�ำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่รา้ ยด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ผู ้ ใ ดกระท� ำ การตามวรรคหนึ่ ง เว้ น แต่
เป็นการกระท�ำตามหน้าที่และอ�ำนาจที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อนุ มั ติ โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมใหม่ ที่ มี ลั ก ษณะ
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต�ำแหน่ง
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บทบัญญัติที่ก�ำหนดความผิดมูลฐาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น ผู ้ บ ริ ห า ร ท ้ อ ง ถิ่ น
หรื อ ปลั ด องค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึง่
เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบตั ิ
สาธารณะ หรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง
ที่ ก ระท� ำ เป็ น ปกติ อ ยู ่ แ ล้ ว หรื อ เป็ น โครงการ
ที่ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
การประกาศนโยบายหรือการด�ำเนินการ
ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และ
อ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการ
ใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น กรณี ต าม (๑) หรื อ (๒)
เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบาย
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด
ด�ำเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง
หรื อ วรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พิจารณาและวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือก
ตั้งวินิจฉัยว่าการด�ำเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด�ำเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถอื ว่าเป็นความ
ผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ�ำนาจส่งเรื่องให้ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจได้
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒๑
		

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
(๒) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน
(๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๕)๒ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
(๖)๓ นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
(๗)๔ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การช�ำระเงิน
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๙/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๒(๕) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓(๖) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๔(๗) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๘)๕ ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การช� ำระเงิ น แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ บั ต รเครดิ ต ตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๘)
							

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความรวมถึง
นิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีนิติบุคคลที่
ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางประเภท สมควรก�ำหนดให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อให้
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๖
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิยามค�ำว่า
“สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความว่านิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่
ก� ำ หนดในกฎกระทรวง สมควรก� ำ หนดให้ นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕(๘)

เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๓/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๗
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิยามค�ำว่า
“สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความว่านิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ
และผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�ำระเงิน
เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�ำเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้

๗ราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒๑

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การรายงานของส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงาน
ที่ดินสาขา และส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอต่อส�ำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้กระท�ำเฉพาะที่มีการช�ำระด้วย
เงินสดหรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
(๑) การช�ำระด้วยเงินสดตามมาตรา ๑๕ (๑) เป็นจ�ำนวนตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
(๒) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามมาตรา ๑๕ (๒) ตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ส�ำนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานที่ดินสาขา และส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ
มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและเมื่อมีการ
ช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า
ตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง สมควรก�ำหนดจ�ำนวนเงินเมือ่ มีการช�ำระด้วยเงินสดและก�ำหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๓/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๑
แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การท�ำธุรกรรมใด
ไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒
และแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม
สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการท�ำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับ
แบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการท�ำธุรกรรมเพื่อการ
โอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)
ข้อ ๒ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงาน
ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงาน
โดยการส่งแบบรายงานที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง
วันสิ้นเดือน ไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
๑ข้อ

๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๒) การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดย
การส่งแบบรายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�ำนักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงิน
รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
ข้อ ๓๒ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔
(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ ส�ำหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
และให้สถาบันการเงินรายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ธุรกรรม
ที่ได้กระท�ำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
(๒) ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑) ถึ ง (๙) ให้ ใ ช้ แ บบรายงาน
ตามข้อ ๖ ข. (๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงาน
ตามข้อ ๖ ข. (๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า ธุ ร กรรมที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ไปแล้ ว โดยมิ ไ ด้ มี ก ารรายงานเป็ น ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ
อันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔ แบบรายงานการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ส�ำเนาค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง
หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว
ข้อ ๕ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้ส�ำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานที่ดินสาขา หรือส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ รายงาน
โดยการส่งส�ำเนาค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรมที่รับรองถูกต้องที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑
ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังส�ำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
ส�ำหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้ส่งส�ำเนาค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่รับรองถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังส�ำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่
มีเหตุอันควรสงสัย
ข้อ ๖๓ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
		
(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
๒ข้อ

๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		
(๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ
ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑๐) ให้ ร ายงานโดยใช้ แ บบ
ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการท�ำธุรกรรม
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) การรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการท�ำธุรกรรม
รูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
หากผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) เป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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ข้อ ๗๔ การรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังส�ำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
การรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�ำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
ให้น�ำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม๕
ข้อ ๗/๑๖ การรายงานการท�ำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงาน
ทุกครั้ง เมื่อมีการโอนเงิน หรือช�ำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า
ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังส�ำนักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจท�ำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงาน
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓)๗ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘/๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการท�ำ
ธุรกรรมตามกฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากส�ำนักงานให้แปลรายงานหรือ
ข้อมูลการท�ำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
จะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๔ข้อ

๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๕ข้อ ๗ วรรคสี่ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ข้ อ ๗/๑ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๗ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๘ข้ อ ๘/๑ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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ข้ อ ๙ ๙ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง สมควรก�ำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน
การท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการท�ำธุรกรรม
ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๑๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัตใิ ห้ในกรณีทปี่ รากฏในภายหลังว่ามีเหตุ
อันควรเชือ่ ได้วา่ ธุรกรรมใดทีไ่ ด้กระท�ำไปแล้ว โดยมิได้มกี ารรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้ ให้นำ� ความในมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับกับผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน
ตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธกี ารรายงานการท�ำ
ธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้มีความเหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เอกสารแนบท้าย
๑.๑๒ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๑)
๒.๑๓ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒)
๓.๑๔ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓)
๔.๑๕ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (ปปง. ๑-๐๔-๑)
๕.๑๖ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน(ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)
(ปปง. ๑-๐๔-๒)
๖.๑๗ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๔-๓)
๗.๑๘ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๑)
๘.๑๙ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๒)
๙.๒๐ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๓)
๑๐.๒๑ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๔)

๑๒แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(ปปง. ๑-๐๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๓แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๔แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๕แบบรายงานธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวต
ิ ) (ปปง. ๑-๐๔-๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖รายงานธุรกรรมทีเ่ กีย
่ วกับทรัพย์สนิ (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปปง. ๑-๐๔-๒)
แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๔-๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๘แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๙แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๐แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๑แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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๑๑.๒๒ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๕)
๑๒.๒๓ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๖)
๑๓.๒๔ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๗)
๑๔.๒๕ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๘)
๑๕.๒๖ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือช�ำระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙)
๑๖.๒๗ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๕-๑๐)
๑๗.๒๘ ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๒แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(ปปง. ๑-๐๕-๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๓แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๔แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๕แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๕-๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๖ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือช�ำระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙) แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๗แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๕-๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๘ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ� ำ กั ด สิ ท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อส�ำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้
(๑) ธุรกรรมที่พ ระมหากษัตริย์ พระบรมราชิ นี พระรั ชทายาท หรื อ พระบรมวงศ์
ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี
(๒) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี
(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
		 (ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
		 (ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
		 (ค) มูลนิธิสายใจไทย
(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ท�ำกับสถาบันการเงิน เว้นแต่
		 (ก)๑ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
		 (ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือก�ำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย
		
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
		 (ง)๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
(๕) การท�ำสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน
วินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
๑ข้อ ๑ (๔) (ก) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒ข้อ ๑ (๔) (ง) เพิม
่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๖)๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความ
ตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๗)๔ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) การบริการรับช�ำระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท
		 (ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต
		 (ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี
		 (ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการช�ำระเงิน
		 (จ) การบริการหักบัญชี
		 (ฉ) การบริการช�ำระดุล
		 (ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และตราสารทางการ
เงินอื่นๆ
(๘)๕ ธุรกรรมที่ท�ำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
(๙)๖ ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
		 (ก) การโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือ
ระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ท�ำขึ้นเพื่อสถาบันการเงินเท่านั้น
		 (ข) การโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน ทั้งนี้
เฉพาะที่ท�ำขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น
๗
ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๓ข้อ ๑ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๔ข้อ ๑ (๗) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๕ข้อ ๑ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ข้อ ๑ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๗ข้อ ๑ วรรคสอง เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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ข้อ ๑/๑๘ ในกรณีที่สถาบันการเงินได้รายงานการท�ำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ไม่ต้องรายงาน
ตามมาตรา ๑๖ (๙) อีก
ข้ อ ๒ ๙ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมที่สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครอบคลุมถึงการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการช�ำระเงิน จึงจ�ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๘ข้ อ

๑/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๙ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๙/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๑๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๙/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อ
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ มี ค วามไม่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับธุรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรม
บางประเภทเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงิน สมควรก�ำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๑ราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อส�ำนักงานได้รับรายงานการท�ำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมแล้ว
ให้ท�ำการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าปรากฏว่า การท�ำธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน
จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ให้ส�ำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว
ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น
ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถ้าเห็นว่าเรื่องที่เสนอมายังไม่เพียงพอที่จะ
พิจารณาสัง่ การตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการด�ำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบก็ได้
ข้อ ๒ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าเรื่องที่เสนอมาตามข้อ ๑ อาจด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๔๙ ได้ เพียงแต่ยงั ขาดหลักฐานบางประการทีจ่ ะท�ำให้เชือ่ ได้วา่ ทรัพย์สนิ ใดเป็นทรัพย์สนิ
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมด�ำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการด�ำเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าว
ข้อ ๓ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมส่งเรือ่ งให้เลขาธิการด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว
ข้อ ๔ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๒๖/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การตรวจสอบรายงาน
และข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ให้ผู้ท�ำธุรกรรม
ซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินยื่นค�ำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วย
หลักฐานทีแ่ สดงว่าเงินหรือทรัพย์สนิ ในการท�ำธุรกรรมนัน้ มิใช่ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ข้อ ๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานได้ตรวจสอบค�ำขอและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้เสนอค�ำขอพร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีค�ำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๓ ให้ผู้ยื่นค�ำขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดมีสิทธิเข้าชี้แจงหรือน�ำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาค�ำขอและหลักฐานที่ได้แสดงไว้ตามข้อ ๑
ข้ อ ๔ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๔๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ท�ำธุรกรรม
ซึง่ ถูกสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียในทรัพย์สนิ จะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สนิ
ในการท�ำธุรกรรมนัน้ มิใช่ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนการยึดหรือ
อายั ด ก็ ไ ด้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวง สมควรก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
และวิธีการในการแสดงหลักฐานดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๒๘/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ให้ด�ำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค�ำสั่ง
หมวด ๑
การยึดและอายัดทรัพย์สิน

		
ข้อ ๓ เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี มีคำ� สัง่ ให้ยดึ อสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกการสั่งยึดไว้
ข้อ ๔ ก่อนท�ำการยึดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารมอบหมาย บัตรประจ�ำตัว
และค�ำสั่งยึดทรัพย์สินต่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ถ้าไม่พบผู้นั้น ให้แสดงต่อผู้ครอบครอง
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สิน หากไม่พบบุคคลดังกล่าวให้ด�ำเนินการยึด
โดยให้เจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้นมาร่วมเป็นพยานด้วย
ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการยึดทรัพย์สินได้ทุกวันในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ด�ำเนินการทันที ทรัพย์สินนั้น
จะสูญหายหรือถูกยักย้าย ให้มีอ�ำนาจด�ำเนินการยึดทรัพย์สินในเวลาอื่นได้
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการยึดไว้ ณ บริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้น และ
มีหนังสือแจ้งการยึดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของรวม หรือผูม้ สี ทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ทราบ
หากไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานที่ดิน
ส�ำนักงานเขตหรือทีว่ า่ การอ�ำเภอแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารยึดอสังหาริมทรัพย์นนั้ และทีท่ ำ� การของส�ำนักงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถน�ำหนังสือส�ำคัญส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์มาได้
ให้น�ำหนังสือส�ำคัญนั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงาน
ข้อ ๗ การยึดที่ดินที่มีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่น
มีสิทธิรวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยค�ำผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครอง
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ นั้น ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินนั้นอย่างไร เช่น สิทธิอาศัย
สิทธิการเช่า หรือสิทธิเหนือพื้นดิน
ข้อ ๘ การยึดโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งรายละเอียด
ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตามสมควร
ข้อ ๙ การยึดสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการยึดให้เจ้าของ
ทรัพย์สินและเจ้าของรวม หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทราบ ถ้าไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้
ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ สถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น และที่ท�ำการ
ของส�ำนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กรณียึดสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เช่น เรือก�ำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่
หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพคนอยู่อาศัย เครื่องจักร หรือ
อากาศยาน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งการยึดไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์สนิ นัน้ และให้นายทะเบียน
บันทึกการยึดนั้นไว้
ข้อ ๑๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำบัญชีทรัพย์สินที่ยึด โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เช่น ชื่อ ประเภท จ�ำนวน ขนาด น�้ำหนัก และสภาพของทรัพย์สิน ตามล�ำดับหมายเลขไว้และ
ให้แสดงเครื่องหมายไว้ที่ทรัพย์สินนั้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าได้มีการยึดแล้วตามวิธีที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินนั้น หรือผู้ครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อ
รับรองบัญชีทรัพย์สินที่ยึดไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าว
ให้จดแจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่ยึด และให้เจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้น
ลงลายมือชื่อรับรองแทน
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการยึดสังหาริมทรัพย์ใดแล้วไม่สามารถ
ขนย้ายสังหาริมทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงาน หรือสถานที่เก็บรักษาได้ หรือสังหาริมทรัพย์นั้น
มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาเก็บรักษา ให้รายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
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ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ยังไม่สั่งการตามวรรคหนึ่ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ ำ� เนินการยึดนัน้ จัดการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ไว้ตามทีเ่ ห็นสมควรไปพลางก่อน
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งให้อายัด
ทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค�ำสั่งแก่เจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินนั้น กรณีทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้อง ให้แจ้งแก่บุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบในการช�ำระเงินหรือส่งมอบสิ่งของตามสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
ข้อ ๑๔ ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้นั้น ต้องเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งอายัดไม่ว่าด้วยประการใดๆ
ให้ ค ณะกรรมการธุ ร กรรมหรื อ เลขาธิ ก าร แล้ ว แต่ ก รณี เรี ย กให้ บุ ค คลภายนอกนั้ น รั บ ผิ ด
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย ใดๆ อันเกิดขึ้นแต่การนั้น
ข้อ ๑๕ ค�ำสั่งอายัดทรัพย์สินนั้น อาจออกได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้ง
ข้อจ�ำกัด หรือเงื่อนไข หรือไม่
หมวด ๒
การประเมินราคาทรัพย์สิน

		
ข้อ ๑๖ เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ด�ำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๑๗ ในการประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
อาจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญ เพื่อตรวจสอบประเภท ชนิด และ
ประเมินราคาทรัพย์สินนั้นได้
ข้ อ ๑๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการธุ ร กรรมหรื อ เลขาธิ ก ารเห็ น ว่ า ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินนั้นต�่ำหรือสูงเกินไป คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการอาจสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในการประเมิน หรือสั่งให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินนั้นใหม่ได้
ข้อ ๑๙ การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินราคาที่ดิน ให้ถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียง
กับราคาตลาดให้มากที่สุด แต่ต้องไม่ต�่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม
(๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
		 (ก) อาคารทีก่ อ่ สร้างใหม่ ให้ถอื หลักการถอดแบบค�ำนวณตามวิธกี ารของการก่อสร้าง
		 (ข) อาคารที่ใช้งานแล้ว ให้ค�ำนวณตามตารางส�ำเร็จของทางราชการ
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(๓) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่นๆ
		 (ก) ทรัพย์สินใหม่ ให้ถือราคาตลาดเป็นเกณฑ์การประเมิน
		
(ข) ทรัพย์สินเก่า ให้ถือตามราคาตลาดหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพความเป็นจริง
หรือตามวิธีการอื่นที่ก�ำหนดไว้
		
(ค) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด ส่วนหุ้นกู้ให้ใช้ราคาที่ตราไว้
และหุ้นในบริษัทต่างๆ ให้ประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการด�ำเนินงานของ
บริษัทนั้น
ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด�ำเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคาทรัพย์สิน
เสร็จแล้ว ให้ท�ำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบ
บัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดนั้นไปด้วย
ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และประเมินราคาทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ
ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๒ เอกสารที่เกี่ยวกับการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพย์สิน และรายงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึดหรืออายัด
และการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๔

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท�ำ ได้ โ ดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานในกรณี
เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ให้รายงาน
ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
(๓) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) ให้รายงานในกรณีเป็น
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๔)๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๗๘/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒ข้อ ๒ (๔) เพิ่มโดยกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เมือ่ ปรากฏว่าธุรกรรมนัน้ เป็นธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดมีจำ� นวนเกินกว่าทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท� ำ ธุ ร กรรมที่ ใช้ เ งิ นสด จึ ง จ� ำ เป็ นต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๑๐) มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง สมควรก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓ราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๖๓

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย
ซึง่ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลฝ่ายหนึง่
ซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วย
วิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
หรือมีอ�ำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ หรือบุคคลที่ลูกค้าท�ำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�ำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหรือเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้มีบทบาทส�ำคัญในพรรคการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าระดับ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“สมาชิกในครอบครัว” หมายความว่า
(๑) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง
(๒) พี่ น ้ อ งร่ ว มบิ ด ามารดาเดี ย วกั น หรื อ พี่ น ้ อ งร่ ว มบิ ด าหรื อ ร่ ว มมารดาเดี ย วกั น
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(๓) คู ่ ส มรสหรื อ ผู ้ ที่ อ ยู ่ กิ น ด้ ว ยกั น ฉั น สามี ภ รรยาโดยมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรสของ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
“ผู้ใกล้ชิด” หมายความว่า
(๑) บุ ค คลซึ่ ง เป็ น ผู ้ ค รอบครองหรื อ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของบุ ค คล
ที่มีสถานภาพทางการเมือง
(๒) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
“ผูบ้ ริหารระดับสูง” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีอำ� นาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
การก�ำกับ หรือการควบคุมกิจกรรม รวมถึงการจัดการและการบริหารงานของสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การท�ำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ อย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การท�ำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดท�ำข้อมูล
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพือ่ ให้ประชาชนหรือกลุม่ ธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
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หมวด ๑
บททั่วไป

		
ข้อ ๔ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้า
ได้ ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารและบรรเทาความเสี่ ย ง ในกรณี ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
อาจเกีย่ วข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ
ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ำมาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๗ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

		
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) มี ค วามส� ำ คั ญ ระดั บ สู ง สุ ด ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๓) ได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การก� ำ หนดและด� ำ เนิ น การตามนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น
ไปตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ข้อ ๙ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ โดยด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) น�ำปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับลูกค้า พืน้ ทีห่ รือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรม
หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง
(๒) จัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยง
(๓) ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ บริหารและบรรเทาความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง และให้น�ำผลการประเมินความเสี่ยง
ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ส�ำนักงานจัดท�ำขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย
การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงกับลูกค้าทุกรายตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือเมือ่ มีการท�ำธุรกรรมเป็นครัง้ คราวกับลูกค้า และให้นำ� ปัจจัยความเสีย่ งตามข้อ ๙ วรรคหนึง่ (๑)
มาพิจารณาก่อนการก�ำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย
ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดระดับความเข้มข้น
ในการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ทุ ก รายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระดับความเสี่ยง
กรณีลกู ค้าในรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ แต่ถ้าปรากฏในภายหลัง
ว่ามีปัจจัยอื่นที่ท�ำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงลดลง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้ แต่ต้องก�ำหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติผลการปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว
กรณีลูกค้าในรายที่มีความเสี่ยงต�่ำ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง (๕) ก็ได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระท�ำ หรือมีการท�ำ
ธุรกรรม หรือมีการด�ำเนินการใด ๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น โดยอย่างน้อยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) หาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ
แหล่งทีม่ าของเงินหรือทรัพย์สนิ แหล่งทีม่ าของฐานะความมัง่ คัง่ หรือวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรม
แต่ละครัง้ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชือ่ และสถานทีต่ งั้ ของทีท่ ำ� งาน
หรือลายมือชื่อของผู้ท�ำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
(๒) ก� ำ หนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
การท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
(๓) เมื่อมีการทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงของลูกค้า ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา
ผลการทบทวนดังกล่าวว่าสมควรจะอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้านัน้ ต่อไปหรือไม่
(๔) ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลือ่ นไหวทางการเงินของลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
โดยพิจารณาเพิม่ ความถี่ ขัน้ ตอนหรือลักษณะการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลือ่ นไหว
ในการท�ำธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาว่าลูกค้าหรือ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิก
ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว หรือไม่
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมื อ งในต่ า งประเทศหรื อ เป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ ผู ้ ใ กล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ข้อ ๑๔ ในกรณีทลี่ กู ค้าหรือผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้ามาจากพืน้ ทีห่ รือประเทศ
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตามทีเ่ ลขาธิการประกาศก�ำหนด ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ในระดั บ เข้ ม ข้ น ตามข้ อ ๑๒ โดยเลขาธิ ก าร
อาจก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการตามมาตรการตอบโต้
กับลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำกัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม
(๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๓) มาตรการอื่นตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
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ข้อ ๑๕ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ระบุ แ ละประเมิ น
ความเสี่ ย ง และก� ำ หนดมาตรการที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การบริ ห ารและบรรเทาความเสี่ ย งก่ อ น
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ห รือรูปแบบใหม่ ในการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จ รวมถึ ง ช่ อ งทางหรื อ
กลไกใหม่ในการให้บริการ
(๒) การน� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ห รื อ ที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นามาปรั บ ใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
ทัง้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและทีจ่ ะมีขนึ้ ใหม่ การก�ำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสีย่ งตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

		

หมวด ๓
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

		
ข้อ ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) เมื่อมีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
		 (ก) ไม่วา่ ครัง้ เดียวซึง่ มีมลู ค่าตัง้ แต่หนึง่ แสนบาทขึน้ ไป หรือหลายครัง้ ทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
ซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
		 (ข) ที่เป็นการให้บริการรับช�ำระเงินแทนในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท
ขึ้นไป หรือ
		 (ค) ที่เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
(๔) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของลูกค้า
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ข้อ ๑๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูล
รายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
(๔) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อน�ำมาพิจารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมเป็นครัง้ คราว
กับลูกค้า
(๕) ตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวของการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า
ตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด�ำเนินอยู่ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้
และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่มีอยู่หรือไม่
การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (๑)
และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ มี ก ารมอบอ� ำ นาจให้ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ท� ำ ธุ ร กรรม
เป็นครัง้ คราวในนามของลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพือ่
ทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอ�ำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ในนามของลูกค้าจริง และต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ด้วย
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย นอกจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
จะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจน
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การหรื อ การเป็ น เจ้ า ของ และอ� ำ นาจในการควบคุ ม นิ ติ บุ ค คลหรื อ
บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายนัน้ ด้วย โดยการระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้าดังกล่าว
ให้ใช้ข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) ชื่อและประเภท ตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมายและ
การมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๒) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อ� ำ นาจในการควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ล และผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลหรื อ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีต�ำแหน่งบริหารระดับสูง
ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด�ำเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าว
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย
(๓) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ข้อ ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ทีแ่ ท้จริงของลูกค้าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลและบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายโดยด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
		 (ก) ระบุ บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใ ช้ อ� ำ นาจควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล โดยพิ จ ารณาจาก
การได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
		 (ข) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจควบคุมนิติบุคคล
ตาม (ก) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม (ก) ให้ระบุบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจควบคุม
นิติบุคคลโดยวิธีอื่น
		 (ค) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม (ข) ได้ ให้สถาบันการเงินและ
ผู ้ ป ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ ใช้มาตรการที่เ หมาะสมในการพิ สู จน์ ท ราบบุ ค คลธรรมดา
ที่มีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(๒) กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
		 (ก) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้รับประโยชน์
หรือประเภทของผูร้ บั ประโยชน์ และบุคคลธรรมดาซึง่ เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจควบคุมทรัสต์ ซึง่ รวมถึงบุคคล
ที่อยู่ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย
		 (ข) ในกรณีทเี่ ป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชอื่
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ และทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
		 (ค) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของ
บุคคลที่อยู่ในต�ำแหน่งเทียบเท่ากับบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
ในกรณีทลี่ กู ค้าเป็นบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายตามวรรคหนึง่ (๒) ให้สถาบันการเงิน
และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ จั ด ให้ ท รั ส ตี ห รื อ บุ ค คลที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ทรั ส ตี
เปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งแต่เริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า
ข้อ ๒๑ สถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ไม่ ต ้ อ งระบุ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๐ เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้
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(๑) รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๔) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๕) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
(๖) กองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และจดทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(๗) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
(๘) ลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่สงสัยว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
กับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๐ ด้วย
ข้อ ๒๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้า ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจด�ำเนินการพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้าและ
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในโอกาสแรกที่ ส ามารถท� ำ ได้ ภ ายหลั ง จากที่ มี ก ารอนุ มั ติ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้านั้นก็ได้ แต่ต้องก�ำหนดให้มีมาตรการ
ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งของการท�ำธุรกรรม
(๒) จ�ำกัดประเภทของธุรกรรม
(๓) จ�ำกัดจ�ำนวนเงินของการท�ำธุรกรรมที่สามารถท�ำได้
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่สามารถ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ ได้ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�ำธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือไม่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
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ข้อ ๒๔ ในกรณีทลี่ กู ค้าประสงค์จะท�ำธุรกรรมครัง้ ต่อไปหลังจากทีม่ กี ารสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ก่อนแล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่ได้จัดท�ำไว้แล้ว
ส�ำหรับลูกค้ารายเดียวกันนั้นก็ได้
ในกรณี ที่ ส งสั ย ในความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านั้นใหม่
ข้อ ๒๕ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ข ้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ ติ ด ตามและตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น
โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๒) กรณี ลู ก ค้ า ซึ่ ง ไม่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการเดิ น บั ญ ชี ห รื อ ไม่ มี ก ารท� ำ ธุ ร กรรม
มาเป็นเวลานาน หรือเป็นลูกค้าซึง่ เป็นลูกหนีท้ ไี่ ม่ชำ� ระหนีแ้ ละไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้กำ� หนด
มาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการ
ท�ำธุรกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าวต่อไป
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระมัดระวังในการใช้กระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นพิเศษ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าจะเป็นการท�ำให้ลกู ค้าหรือผูท้ จี่ ะมาเป็นลูกค้าทราบถึง
การด�ำเนินการดังกล่าว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจไม่ด�ำเนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงานต่อไป
ส่วนที่ ๒
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

		
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตนอกจาก
สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้สถาบันการเงิน
ระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
(๒) กรณีผรู้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รบั การก�ำหนดโดยลักษณะพิเศษ หรือ
โดยสถานะ หรือโดยทางอื่น ให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะสามารถระบุ
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ผู้รับประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ให้สถาบันการเงินพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในเวลาที่จะต้อง
จ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๘ ให้สถาบันการเงินพิจารณาข้อมูลเกีย่ วกับผูร้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
ในกรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงินตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ และในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้สถาบันการเงินระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงและพิสจู น์ทราบตัวตน
ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว
ในกรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง
ให้ ส ถาบั น การเงิ น ตรวจสอบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องลู ก ค้ า กั บ บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพ
ทางการเมืองนั้น และแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบก่อนอนุมัติจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกค้าดังกล่าว หากพบข้อสงสัย
ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๒๙ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ได้ให้สถาบันการเงิน
พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ส่วนที่ ๓
การส่งข้อมูลพร้อมค�ำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

		
ข้อ ๓๐ ความในส่ ว นนี้ ไ ม่ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต
หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการช�ำระค่าสินค้าหรือ
บริการ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินซึ่งเป็น
การกระท�ำเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินนั้นเอง
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ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่า
ตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทขึน้ ไป ให้สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนส่งข้อมูลของผูโ้ อนและผูร้ บั โอนไปพร้อมกับ
ค�ำสั่งโอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของผู้โอน
(๒) กรณีที่ผู้โอนสั่งโอนเงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบัญชีของผูโ้ อน หรือกรณีทผี่ โู้ อนไม่มบี ญ
ั ชีกบั สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอน ให้ระบุหมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
(๓) ที่อยู่ หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน หมายเลขประจ�ำตัวบุคคลที่รัฐออกให้ หรือ
วัน เดือน ปี และสถานที่เกิดของผู้โอน
(๔) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๕) กรณีที่เป็นค�ำสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน
ให้ระบุหมายเลขบัญชีของผู้รับโอน หรือกรณีที่ผู้รับโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน
ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
ให้สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนพิสจู น์ทราบความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึง่ (๑) (๒)
และ (๓) ก่อนส่งค�ำสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนทุกครั้ง
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่า
ต�่ำกว่าห้าหมื่นบาท ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับ
ค�ำสั่งโอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของผู้โอน
(๒) กรณีที่ผู้โอนสั่งโอนเงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบัญชีของผูโ้ อน หรือกรณีทผี่ โู้ อนไม่มบี ญ
ั ชีกบั สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอน ให้ระบุหมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
(๓) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๔) กรณีที่เป็นค�ำสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน
ให้ระบุหมายเลขบัญชีของผู้รับโอน หรือกรณีที่ผู้รับโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน
ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนพิสจู น์ทราบความถูกต้อง
ของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ก่อนส่งค�ำสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่ง
โอนทุกครั้ง
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ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศจากผู้โอนรายเดียว
ไปยังผู้รับโอนหลายราย ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนจัดให้มีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลข
อ้างอิงและข้อมูลอื่นของผู้โอนและผู้รับโอนที่สามารถน�ำไปใช้ตรวจสอบข้อมูลการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในครั้งนั้น ๆ ภายในประเทศของผู้รับโอนได้
ข้อ ๓๔ ให้น�ำความในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับการให้บริการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศด้วย เว้นแต่สถาบันการเงินผูร้ บั ค�ำสัง่ โอนมีขอ้ มูลหรือสามารถ
หาข้อมูลดังกล่าวได้โดยวิธีการอื่น สถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนอาจส่งเฉพาะข้อมูลหมายเลขบัญชี
หรื อ หมายเลขอ้ า งอิ ง ของผู ้ โ อนและผู ้ รั บ โอนไปพร้ อ มกั บ ค� ำ สั่ ง โอนเงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น
ผู้รับค�ำสั่งโอนก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนร้องขอให้ส่งข้อมูลตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ
ข้อ ๓๒ วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณี หรือได้รบั ค�ำสัง่ จากส�ำนักงานให้สง่ ข้อมูลดังกล่าว ให้สถาบันการเงิน
ผู้ส่งค�ำสั่งโอนจัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้านั้นแก่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนหรือส�ำนักงาน
แล้วแต่กรณี ภายในสามวันท�ำการ
ข้อ ๓๕ ห้ า มสถาบั น การเงิ น ผู ้ ส ่ ง ค� ำ สั่ ง โอนส่ ง ค� ำ สั่ ง โอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่
สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๓๑
ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๔ ได้
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้สถาบันการเงินตัวกลางส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับค�ำสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจาก
สถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนไปยังสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนให้ครบถ้วน
ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค�ำสั่งโอนเงินท�ำให้
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนหรือสถาบันการเงิน
ตัวกลางอีกรายหนึ่ง ให้สถาบันการเงินตัวกลางเก็บรักษาข้อมูลตามค�ำสั่งโอนเงินดังกล่าวไว้
เป็นเวลาสิบปีนับจากวันที่ได้รับค�ำสั่งโอนเงินนั้น
ข้อ ๓๗ ให้สถาบันการเงินตัวกลางตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอน
และผู้รับโอนในค�ำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ ค� ำ สั่ ง โอนเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง มี ข ้ อ มู ล ของผู ้ โ อนและผู ้ รั บ โอนไม่ ค รบถ้ ว น
ให้สถาบันการเงินตัวกลางก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ น�ำมาใช้พจิ ารณา
ว่าควรส่งค�ำสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้นหรือควรปฏิเสธหรือระงับการส่งค�ำสั่งโอนเงินนั้น
ไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
ข้อ ๓๘ ให้สถาบันการเงินผูร้ บั ค�ำสัง่ โอนตรวจสอบความครบถ้วนเกีย่ วกับข้อมูลของผูโ้ อน
และผูร้ บั โอน โดยอาจตรวจสอบในขณะด�ำเนินการตามค�ำสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหลังจาก
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งโอนเงินดังกล่าวแล้วก็ได้
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ข้อ ๓๙ ให้สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนพิสูจน์ทราบตัวตนของผูร้ ับโอนก่อนจ่ายเงินตาม
ค�ำสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ได้พสิ จู น์ทราบตัวตนและมีขอ้ มูลของผูร้ บั โอนนัน้ อยูก่ อ่ นแล้ว
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่มีการรับค�ำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลของผู้โอนและ
ผู้รับโอนไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ น�ำมาใช้พจิ ารณาว่าควรรับค�ำสัง่ โอนเงินทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนนัน้ หรือควรปฏิเสธหรือ
ระงับการรับค�ำสั่งนั้นไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

		

หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน
การพึ่งพาบุคคลที่สาม การควบคุมภายใน
และนโยบายส�ำหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน

		
ข้อ ๔๑ ในส่วนนี้
“สถาบั น การเงิ น ” หมายความว่ า ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“สถาบันการเงินตัวแทน” หมายความว่า สถาบันการเงินในต่างประเทศที่ให้บริการ
ด้านการธนาคารแก่สถาบันการเงินตามข้อตกลงเกี่ยวกับธนาคารตัวแทน
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
ให้สถาบันการเงินด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงของสถาบันการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๗ วรรคหนึง่ (๑)
(๒) และ (๓)
(๒) ท�ำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน
(๓) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงของสถาบันการเงินตัวแทนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(๔) ประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ตัวแทน
(๕) ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินตัวแทน
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(๖) ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินตัวแทน
ข้อ ๔๓ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น จะอนุ ญ าตให้ ลู ก ค้ า ท� ำ ธุ ร กรรมผ่ า นบั ญ ชี ข อง
สถาบันการเงินทีเ่ ปิดไว้กบั สถาบันการเงินตัวแทนโดยไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาส่งค�ำสัง่ จากสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินนั้นจะต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินตัวแทนระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า และสถาบันการเงินจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ารายนั้นแก่สถาบันการเงินตัวแทน เมื่อมีการร้องขอ
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายและระเบียบวิธกี ารส�ำหรับการบริหารความเสีย่ งของสถาบัน
การเงินตัวแทน
(๒) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทน
(๓) ใช้ความระมัดระวังในการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
(๔) ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔๕ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันการเงินตัวแทนที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงในประเทศที่สถาบัน
การเงินตัวแทนนัน้ ได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เว้นแต่เป็นสถาบันการเงินตัวแทนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
กับสถาบันการเงินทีม่ กี ารก�ำกับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สถาบันการเงินตัวแทนทีส่ ร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการ
ทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตัวแทนตาม (๑)
(๓) สถาบันการเงินตัวแทนทีไ่ ม่มนี โยบายและระเบียบวิธกี ารส�ำหรับการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ
(๔) สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทน
นั้นเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
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ส่วนที่ ๒
การพึ่งพาบุคคลที่สาม

		
ข้อ ๔๖ ในส่วนนี้
“พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ พึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
ให้ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า ทัง้ นี้ ไม่หมายความรวมถึงการจัดจ้างบุคคลภายนอก
หรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน
ข้อ ๔๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพึ่งพาบุคคลที่สาม
ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔)
และข้อ ๑๘ หรือเพื่อแนะน�ำธุรกิจได้ต่อเมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
สามารถรับรองได้ว่า
(๑) บุคคลที่สามจะส่งข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยทันที
(๒) บุ ค คลที่ ส ามจะส่ ง เอกสาร หลั ก ฐาน หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ของลู ก ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในทันทีเมื่อมีการร้องขอ
(๓) บุคคลทีส่ ามได้รบั การก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจอย่างเหมาะสม
(๔) บุคคลที่สามได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวไว้แล้ว
(๕) บุ ค คลที่ ส ามที่ ตั้ ง และด� ำ เนิ น การอยู ่ ใ นต่ า งประเทศ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ น�ำระดับความเสี่ยงของประเทศนั้นมาประกอบการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ ส ามเป็ น สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และบุคคลที่สาม
ได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและ
หลักฐาน และปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ แล้ว และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับ
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ ให้ถอื ว่าสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ได้รับรองการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แล้ว
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องรับผิดในกรณีที่บุคคลที่สาม
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล
และหลักฐาน หรือด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ครบถ้วน
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ส่วนที่ ๓
การควบคุมภายใน
และนโยบายส�ำหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ

		
ข้อ ๔๘ ในส่วนนี้
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ
ซึ่งสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น ” หมายความว่ า กลุ ่ ม สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู ้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจอื่นตามมาตรา ๑๖ และอยู่ภายใต้
นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงของกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตามที่ เ ลขาธิ ก ารประกาศก� ำ หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๔๙ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธกี ารเกีย่ วกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสีย่ งภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบ
วิธีการดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดโครงสร้างในการก�ำกับดูแล โดยก�ำหนดให้มพี นักงานระดับผูบ้ ริหารท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(๒) ก�ำหนดให้มีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน
(๓) ก�ำหนดให้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
(๔) ก�ำหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
การก�ำหนดและด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ข้อ ๕๐ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือ
บริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดตามข้อ ๑๔
ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือบริษัท
ในเครื อ ในพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ตามที่ เ ลขาธิ ก ารประกาศก� ำ หนดตามข้ อ ๑๔
อยู่ก่อนแล้ว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดมาตรการเพื่อบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และแจ้งให้ส�ำนักงานทราบ
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ในกรณีทสี่ ำ� นักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการก�ำหนดมาตรการตามวรรคสองยังไม่เพียงพอ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการด�ำเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั้นตามความเหมาะสม
ข้อ ๕๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และการบริหารความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดให้สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทา
ความเสี่ยงตามข้อ ๘ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามข้อ ๔๙
อย่างเคร่งครัด
(๒) ก�ำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่าง
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
(๓) ก� ำ หนดให้ มี ม าตรการในการรั ก ษาความลั บ จากการร่ ว มใช้ ข ้ อ มู ล ตาม (๒)
อย่างเคร่งครัด และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันอาจท�ำให้ลูกค้าทราบ
เกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศก�ำหนด
เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น
ข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือ
บริษัทในเครือตามวรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการท�ำธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์การท�ำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง หรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท� ำ ลายล้ า งสู ง ของประเทศที่ ส าขาหรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ของ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการ
ตามกฎหมายของประเทศไทย ให้สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นถือปฏิบัติตาม
มาตรการทางกฎหมายของประเทศที่มีความเข้มงวดมากกว่า
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ในกรณีทสี่ าขาหรือบริษทั ในเครือของสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นต่ า งประเทศ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้
ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดมาตรการในการก�ำกับดูแล รวมทั้ง
ใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และแจ้งให้ส�ำนักงานทราบ
ในกรณีทสี่ ำ� นักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการก�ำหนดมาตรการตามวรรคสองยังไม่เพียงพอ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการด�ำเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นตามความเหมาะสม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและ
การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง และโดยทีก่ ฎกระทรวงทัง้ สองฉบับดังกล่าวได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์วิธีการให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าในลักษณะเดียวกัน สมควรน�ำมาก�ำหนดรวมไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้บังคับกฎหมาย จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เรื่อง แนวทางในการก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมิน บริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงภายในองค์กร
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดให้มีมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงโดยก�ำหนดเป็นนโยบายและจัดให้มีระเบียบวิธี
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสีย่ งภายในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กรปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๐/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กรโดยน�ำปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
ช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสีย่ ง โดยมีแนวทางในการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(๑) ความเสีย่ งเกีย่ วกับลูกค้า ให้พจิ ารณาจากผลการประเมินความเสีย่ งของลูกค้าทัง้ หมด
ภายในองค์ ก รตามปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ก� ำ หนดในประกาศส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
(๒) ความเสีย่ งเกีย่ วกับพืน้ ทีห่ รือประเทศ ให้พจิ ารณาจากสถานทีต่ งั้ สาขา พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
หรือแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในข้อใดข้อหนึ่ง
ที่ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งสู ง ตามประกาศส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง และประกาศส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ อาจส่งผลให้องค์กร
มีความเสี่ยงสูงขึ้น
(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้
		 (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีส่ ามารถโอนหรือเปลีย่ นมือให้แก่บคุ คลอืน่ ได้ ซึง่ ความเสีย่ ง
จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ
		 (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือน�ำไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้
(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการ โดยให้ค�ำนึงถึงการให้บริการเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และ
แบบพบหน้ า ลู ก ค้ า (face-to-face) สถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖
ต้องน�ำผลของการประเมินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาพิจารณาก�ำหนดมาตรการในการบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้มีระเบียบวิธีการ
ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรตามข้อ ๔ และให้น�ำผลการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ส�ำนักงานจัดท�ำขึ้นมาพิจารณา
ประกอบด้วย เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง โดยต้องก�ำหนดและด�ำเนินการตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการรับลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนด
กระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมกับลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน
การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ดังนี้
		 (ก) เพื่ อ ให้ บ รรลุ น โยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารรั บ ลู ก ค้ า ให้ ส ถาบั น การเงิ น
และผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้มแี นวทาง หรือวิธกี าร หรือคูม่ อื เพือ่ ให้บคุ ลากรปฏิบตั ิ
		 (ข) การรับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
และการระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
การหาผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด และการอนุมัติ
หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์
จากลูกค้า
(๒) การบริ ห ารและบรรเทาความเสี่ ย ง สถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตาม
มาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดหลักการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับลูกค้าทั้งหมด โดยต้องพิจารณาปัจจัย
ในการก�ำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และต้องด�ำเนินการบริหารและบรรเทา
ความเสี่ ย งตลอดระยะเวลาที่ ยั ง ด� ำ เนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า และสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนี้
		 (ก) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องประเมินความเสี่ยงของ
ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งต้องจัดท�ำแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยง
ของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ
		 (ข) การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า การก�ำหนดระดับความเสีย่ งส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย การตรวจสอบความเคลือ่ นไหว
ในการท�ำธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึง
การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
(๓) การรายงานธุรกรรมมายังส�ำนักงานให้ก�ำหนดประเภทธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอน
การรายงานธุรกรรมให้ชัดเจน
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(๔) มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กร และขนาดธุรกิจ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยรายละเอียดของนโยบายและระเบียบ
วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ น ไปตามประกาศส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน เรื่อง การก�ำหนดและด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๕) มีมาตรการในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
(๖) มีมาตรการเกีย่ วกับวิธกี าร ขัน้ ตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดแผนในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามประกาศนี้ โดยต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจก�ำหนดนโยบายเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนโยบายตามประกาศนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดนโยบายส�ำหรับ
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ก�ำหนดตามประกาศนี้ และด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลต�ำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
			
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แนวทางในการพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ
ลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ เพื่อน�ำมาใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ และเพื่อน�ำมาพิจารณาก่อนการก�ำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้า		
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�ำหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�ำหนด
ปัจจัยเพือ่ พิจารณาความเสีย่ งของลูกค้าเกีย่ วกับพืน้ ทีห่ รือประเทศ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�ำหนด
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต�่ำ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ข้อ ๓ การพิจารณาปัจจัยทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสีย่ งสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ให้ค�ำนึงถึงกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า
		 (ก) กรณี ที่ ข ้ อ มู ล หรื อ ผลการตรวจสอบการระบุ ตั ว ตนของลู ก ค้ า หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงระบุว่า เป็นลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
			 ๑) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ
หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๔/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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			 ๒) ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตรงกับข้อมูลทีส่ ำ� นักงานแจ้งซึง่ ควรได้รบั การเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด
			 ๓) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่า
การด�ำเนินธุรกิจปกติ
			 ๔) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจ�ำนวนมาก
			 ๕) ลูกค้าได้มาซึง่ เงินสด หรือประกอบธุรกิจทีม่ กี ารซือ้ ขาย หรือแลกเปลีย่ นสินค้า
ที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน
			 ๖) ลูกค้าที่มิได้ประกอบธุรกิจแต่ด�ำเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือ
ทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
			 ๗) ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือมีแหล่งที่มาของรายได้ หรือ
ท�ำธุรกรรม ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดในข้อ ๓ (๒)
			 ๘) ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
			 ๙) ลูกค้าเป็นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จ�ำกัด ทีม่ กี ารออกใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื
		 (ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ด�ำเนินไปอย่างผิดปกติ
		 (ค) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
		 (ง) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอ�ำพรางเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น (nominees shareholders)
(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
		 ๑) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือก�ำหนดจากองค์การระหว่างประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ
หรือไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
		 ๒) พื้นที่ที่ส�ำนักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
		 (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จ�ำเป็นต้องระบุ
ผู้โอนหรือผู้รับโอน
		 (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการท�ำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ
		 (ง) ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking) หรือการบริการส�ำหรับ
ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง
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(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)
ข้อ ๔ นอกจากพื้นที่หรือประเทศตามที่ก�ำหนดในข้อ ๓ (๒) แล้ว สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจก�ำหนดให้พื้นที่หรือประเทศอื่นๆ ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่
ท�ำให้เกิดความเสี่ยงส�ำหรับปัจจัยพื้นที่หรือประเทศอีกด้วยก็ได้
(๑) พืน้ ทีห่ รือประเทศทีถ่ กู กีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ
โดยองค์การระหว่างประเทศ
(๒) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบ
อาชญากรรมร้ายแรง ในระดับสูงมาก
(๓) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
แหล่งก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาก�ำหนดให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต�่ำ
(๑) การประกันวินาศภัย
(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�ำระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละปี หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�ำระเบี้ยประกันครั้งเดียวในจ�ำนวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(๓) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ
ได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวรเท่านั้น และไม่มีการสะสมเงินหรือปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
(๔) การประกั น ภั ย กลุ ่ ม ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องลู ก จ้ า งหรื อ เพื่ อ เยี ย วยา
ความเสียหาย
(๕) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจ�ำกัดวงเงิน
ส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย
(๖) ระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�ำระเงิน
(๗) การให้บริการรับช�ำระเงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�ำระเงิน
(๘) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
		 (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็น
เงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต�่ำ
		 (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ
หรื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารข้ า มประเทศหรื อ เกิ ด มู ล ค่ า ในต่ า งประเทศเฉพาะกรณี ที่ เ ป็ น
การช�ำระหนี้ หรือค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต�่ำ
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		 (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ ม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจ�ำนวนมาก และไม่สามารถ
โอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต�่ำ
		 ทั้งนี้ มูลค่าในการท�ำธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
ข้อ ๖ การพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งนอกจากกรณี ต ามที่ ก� ำ หนดในประกาศนี้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจน�ำข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ภายในองค์กร มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๗ การพิจารณาปัจจัยที่อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดในประกาศนี้ให้น�ำมาใช้
ในการพิจารณาเพื่อก�ำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องด�ำเนินการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โดยในกรณี
ลูกค้าปัจจุบันให้ด�ำเนินการเมื่อมีการทบทวนข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจตามรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงลูกค้าที่ก�ำหนดไว้
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ น�ำแนวทางในการพิจารณา
ปัจจัยที่อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดในประกาศนี้ มาพิจารณาประกอบการประเมิน
ความเสี่ยงภายในองค์กรให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรือ่ ง พืน้ ทีท่ สี่ ำ� นักงาน ปปง. พิจารณาให้มคี วามเสีย่ งสูงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
			
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๓ (๒) ๒) แห่งประกาศส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ถื อ ว่ า พื้ น ที่ ห รื อ เขตท้ อ งที่ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี
ความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน อันเกีย่ วเนือ่ งกับปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

			

๑ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พลต�ำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๑/๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
และใช้มาตรการตอบโต้๑
โดยที่ ค ณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ด� ำ เนิ น มาตรการทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น
(Financial Action Task Force : FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินมาตรการตรวจสอบ
เพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ในระดั บ เข้ ม ข้ น และใช้ ม าตรการตอบโต้ กั บ ประเทศที่ มี
ความเสีย่ งสูงตามเอกสารเผยแพร่ของ FATF เพือ่ ป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสีย่ ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูงที่อาจเกิดจากพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิก ารคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่หรือประเทศ ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
(๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี		
(๒) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินมาตรการตอบโต้
กับลูกค้าที่มาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๑ หรือลูกค้าที่มีการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว โดยให้ด�ำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำกัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม
(๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๓) ปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือส�ำนักงานตัวแทนของสถาบันการเงิน
จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
(๔) ห้ามไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
(๕) ห้ามไม่ให้พงึ่ พาบุคคลทีส่ ามทีเ่ ป็นสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ซึ่งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
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(๖) ก�ำหนดให้มกี ารทบทวน แก้ไข หรือกรณีหากจ�ำเป็นให้ยกเลิกความสัมพันธ์ในลักษณะ
สถาบันการเงินตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
(๗) ก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบภายในในระดับเข้มข้นส�ำหรับสาขาหรือบริษทั ในเครือของ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
				
				
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลต�ำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เรื่อง แนวทางการก�ำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
(๒) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�ำหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ลงวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุและประเมิน
ความเสีย่ ง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นหากมีการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�ำเนินธุรกิจ หรือ
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ
(๒) น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ห รื อ เทคโนโลยี ที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นามาใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ การระบุและประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้
บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�ำเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ และบริการ
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ข้อ ๔ มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่ระบุได้ตามข้อ ๓ ให้ค�ำนึงถึง
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยอาจปรับใช้แนวทาง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดเงื่อนไขในการให้บริการหรือการท�ำธุรกรรม เช่น จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งของ
การท�ำธุรกรรม จ�ำกัดประเภทของการท�ำธุรกรรม หรือ จ�ำกัดจ�ำนวนเงินของการท�ำธุรกรรมทีส่ ามารถ
ท�ำได้
(๒) ก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกค้าหรือรับท�ำธุรกรรม หรือวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
(๓) ก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่สามารถระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าได้
ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือเอาผลการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๓ เป็นหนึ่งในปัจจัยการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่สามารถก�ำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่
เหมาะสมได้ตามประกาศนี้ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องไม่ออกผลิตภัณฑ์
ใหม่การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�ำเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือ
การใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลต�ำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
		
โดยที่ข้อ ๑๗ (๑) และ (๒) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุตัวตน
และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล
หรือข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ และข้อ ๙
ของประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดและ
ด� ำ เนิ น มาตรการเพื่ อ ให้ ส ามารถพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของลู ก ค้ า เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตน
ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรือ่ ง แนวทางในการระบุตวั ตน
ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ กรณี ที่ ลู ก ค้ า เป็ น บุ ค คลธรรมดา เมื่ อ สถาบั น การเงิ น และผู ้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ ได้ด�ำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้วให้ด�ำเนินการระบุและ
พิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของลู ก ค้ า ให้ เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ จ าก
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรและผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ลู ก ค้ า ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งต�่ ำ สถาบั น การเงิ น และ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตวั ตนของลูกค้าและพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูล
การแสดงตนที่ครบถ้วน และด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
การแสดงตนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลหรือหลักฐาน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ดังกล่าวจริง โดยการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็น
ลูกค้าต่อหน้า ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) กรณีใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตน สามารถพิจารณาด�ำเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
			 ๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
			 ๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนของลูกค้า
			 ๓) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ
			 ๔) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีว่ า่ ลูกค้านัน้
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
		 (ข) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน สามารถพิจารณาด�ำเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
			 ๑) น�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
บนหนังสือเดินทาง
			 ๒) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีว่ า่ ลูกค้านัน้
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
ในกรณีการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้าต้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพลูกค้าเพือ่ ใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่น เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า
(๒) กรณี ที่ ลู ก ค้ า ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูล
การแสดงตนทีค่ รบถ้วนและจัดให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตน
ของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐาน
ดังกล่าวจริง
			 ๑) กรณีใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานการแสดงตน
ให้ ต รวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ ผ่ า นระบบ
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
เทียบเคียงกัน
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

169

			 ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้น�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อ เดิ น ทาง เช่ น ข้ อ มู ล จากเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายระยะใกล้ (Near Field
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร
ส�ำคัญประจ�ำตัวอื่นที่รัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือใช้วิธีการ
อื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
			 ๓) วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกันหรืออาจพิจารณาน�ำ
เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า มาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าก็ได้
		 (ข) การพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ รวมถึงต้องพิสจู น์วา่ ลูกค้า
เป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง
			 ๑) กรณี ที่ ใ ช้ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ เ ป็ น หลั ก ฐาน
การแสดงตน ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
			 ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน ให้น�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อ เดิ น ทาง เช่ น ข้ อ มู ล จากเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายระยะใกล้ (Near Field
Communication : NFC) เทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสารส�ำคัญ
ประจ�ำตัวอืน่ ทีร่ ฐั บาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือใช้วธิ กี ารอืน่ ใดทีม่ รี ะดับ
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
			 ในการด�ำเนินการตาม ๑) และ ๒) ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ
ใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลหรื อ มาตรฐานที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป เพื่ อ ใช้ ต รวจสอบ
เปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับข้อมูลชีวมิติจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้จากหนังสือเดินทาง เพือ่ พิสจู น์วา่ เป็นลูกค้ารายนัน้ จริงแทนการพบเห็น
ลูกค้าต่อหน้า หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
(๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒)
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้า
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องมีการด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
		 (ก) การพิสจู น์ตวั ตนลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน
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ของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตนของลูกค้าจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง
			 ๑) กรณีใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ เป็นหลักฐานการแสดงตน
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
				 ๑.๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ และตรวจสอบสถานะของบัตรประจ�ำตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
				 ๑.๒) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนของลูกค้า
				 ๑.๓) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนและตรวจสอบสถานะของ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
				 ๑.๔) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของภาครัฐ
			 ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน ให้น�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อ เดิ น ทาง เช่ น ข้ อ มู ล จากเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายระยะใกล้ (Near Field
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้จากหนังสือเดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวอืน่ ทีร่ ฐั บาลไทย
หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้
			 ๓) วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ มี ร ะดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ เที ย บเคี ย งกั น หรื อ อาจพิ จ ารณา
น�ำเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้
		 (ข) การพิสจู น์ตวั ตนลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
และหลักฐานแสดงตนของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ รวมถึงต้องพิสจู น์วา่ ลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูล
และหลักฐานดังกล่าวจริง
			 ๑) กรณีใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานแสดงตน
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
				 ๑.๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ เทียบกับข้อมูลของลูกค้าบนบัตรประจ�ำตัวประชาชน
				 ๑.๒) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนและตรวจสอบสถานะ
			 ๒) กรณี ใ ช้ ห ลั ก ฐานหนั ง สื อ เดิ น ทางเป็ น หลั ก ฐานแสดงตน ให้ น� ำ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยีสอื่ สารไร้สายระยะใกล้ (Near Field
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทางโดยหากไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้อาจตรวจสอบเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวอื่น
ที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้
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			 ในการด�ำเนินการตาม ๑) และ ๒) ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ
ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงทีไ่ ด้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป หรือให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบ
เปรี ย บเที ย บภาพใบหน้ า ของลู ก ค้ า กั บ เพื่ อ ใช้ ต รวจสอบเปรี ย บเที ย บภาพใบหน้ า ของลู ก ค้ า
กับภาพของลูกค้าจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
ข้อ ๔ กรณีทลี่ กู ค้าเป็นนิตบิ คุ คล เมือ่ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ได้ดำ� เนินการจัดให้ลกู ค้าแสดงตนตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง วิธกี ารแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ด�ำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ลู ก ค้ า ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งต�่ ำ สถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูล
การแสดงตนทีค่ รบถ้วนและจัดให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) กรณี นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
		 (ข) กรณีทไี่ ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
		 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง
หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
		 (ง) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และ
นิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
(๒) กรณี ที่ ลู ก ค้ า ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สถาบั น การเงิ น และ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตน
ที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) กรณี นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
		 (ข) กรณีทไี่ ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
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		 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง
หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
(ง) กรณี ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น สหกรณ์ มู ล นิ ธิ สมาคม สโมสร วั ด มั ส ยิ ด ศาลเจ้ า
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
(๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒)
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบตัวตนของลูกค้า
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจตรวจสอบข้อมูลและ
หลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (ก) กรณี นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ให้ ต รวจสอบหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
		 (ข) กรณีทไี่ ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
		 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง
หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
		 (ง) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และ
นิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
ข้อ ๕ เมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้ด�ำเนินการระบุตัวตน
ของลูกค้าตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แล้ว ให้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งของลูกค้าทุกราย โดยพิจารณา
ใช้ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดในประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง โดยกรณีที่พบว่า
ความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุตัวตนเพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบ
ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ได้ เช่น ข้อมูลการช�ำระค่าสาธารณูปโภคจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ
ส� ำ เนาสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งลู ก ค้ า กั บ บุ ค คลภายนอกเฉพาะส่ ว นที่ พิ สู จ น์ ถึ ง
การด�ำเนินกิจการของลูกค้า หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
อื่นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
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ข้อ ๖ ในการระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้าตามข้อ ๒๐ (๒) ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
ให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายของประเทศใด
ประเทศหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ควรค�ำนึงถึงความเกี่ยวข้องด้านธุรกิจเป็นส�ำคัญ เว้นแต่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่อาจพิจารณาได้ว่า
บุคคลนัน้ เป็นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้าแม้จะไม่มคี วามเกีย่ วข้องกันทางธุรกิจก็ตาม เช่น
มีความเกีย่ วข้องทางเครือญาติ ทางการเมือง หรือทางพันธสัญญาอืน่ ใด เป็นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลการระบุ
ตัวผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงในข้อนี้ ต้องเพียงพอทีจ่ ะสามารถน�ำไปใช้ดำ� เนินการตามข้อ ๑๗ (๓)
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องกับการระบุตัวตนและพิ สู จน์ ท ราบตั วตนของลู ก ค้ า และการระบุ แ ละ
พิสจู น์ทราบตัวตนของผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้า ทีม่ คี วามเข้มงวดแตกต่างจากประกาศ
ฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือปฏิบตั ติ ามมาตรการทางกฎหมาย
ที่มีความเข้มงวดมากกว่า
ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบวิธีการรวมถึงด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลต�ำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
				
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๑ (๘) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิก ารคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ลกู ค้าดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าทีส่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๑ (๘) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ
(๒) บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ซื้ อ ขาย
ในศูนย์ซอื้ ขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ทีไ่ ม่ใช่พนื้ ทีห่ รือประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งสูงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนดตามข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓
			
			

๑ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลต�ำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง/หน้า ๑๙/๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE
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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน
				
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๐ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ย วกั บ ลู ก ค้ า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิก ารคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง
การก�ำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมค�ำสั่งโอนเงิน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนไม่ตอ้ งส่งข้อมูลพร้อมคําสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนไม่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลในค�ำสั่งโอนเงิน
ถ้าเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมเพื่อการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต
(๒) การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต
(๓) การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
		
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
			
พลต�ำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑ราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง/หน้า ๑๔/๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
				
อาศัยอ�ำนาจตามความในบทนิยามค�ำว่า “กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน” ในข้อ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น หรื อ ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตาม
มาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ประกอบด้วยธุรกิจดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่
		 (ก) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (ข) ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (ค) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
		 (ง) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
		 (จ) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
		 (ฉ) ธุรกิจสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินการ
ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ
โดยวิธีใด ๆ
		 (ช) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
		 (ซ) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
		 (ฌ) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
		 (ญ) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		 (ฎ) ธุรกิจเกี่ยวกับการด�ำเนินการ การให้ค�ำแนะน�ำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการ
ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๘/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE
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		 (ฏ) ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์
		 (ฐ) ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มิ ใ ช่
สถาบั น การเงิ น ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ ย วกั บการประกอบธุ ร กิ จสิ นเชื่ อ ส่ วนบุ คคล
ภายใต้การก�ำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (ฒ) ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (น) ธุรกิจเกี่ยวกับบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การช�ำระเงิน
		 (ด) ธุรกิจเกี่ยวกับระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การช�ำระเงิน
(๒) ธุรกิจอื่น ได้แก่
		 (ก) ธุรกิจคา อัญมณีเพชรพลอย ทองคํา หรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับดวยอัญมณี เพชร
พลอย หรือทองคํา
		 (ข) ธุรกิจค้ารถยนต์
		 (ค) ธุรกิจนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
		 (ง) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลต�ำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การก�ำหนดและด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
				
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๙ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธกี ารเกีย่ วกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสีย่ งภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบ
วิธีการนั้นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดโครงสร้างในการก�ำกับดูแลโดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ
ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพือ่ ด�ำเนินการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าว
(๒) การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้มีขั้นตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูง
ในการคัดเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกก�ำหนด
(๓) จั ด ให้ มี ก ารอบรมพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๔๐/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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(๔) ก�ำหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
จากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง โดยส่วนงานหรือพนักงาน
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น อาจเป็ น บุ ค ลากรภายในหรื อ ภายนอกองค์ ก รก็ ไ ด้ และจั ด ให้ มี ร ายงานผล
การตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการ
ด�ำเนินธุรกิจทราบด้วย
ข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อย่างสม�่ำเสมอ
ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ก�ำหนดตามประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน
ในการท�ำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท�ำธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส�ำนักงาน
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท�ำเฉพาะที่เป็นธุรกรรม
ดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
เว้นแต่ธรุ กรรมทีเ่ กีย่ วกับสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงาน
เมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๔ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบันการเงิน
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่อส�ำนักงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) เฉพาะธุรกรรม
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาท
ขึ้นไป
			
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงิน
มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมือ่ ปรากฏว่า
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดมีจำ� นวนเกินกว่าทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการก�ำหนดจ�ำนวนเงินสด
และมูลค่าทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรมดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมและอาจใช้เป็นช่องทาง
ให้ผู้กระท�ำความผิดมูลฐานน�ำไปใช้ในการฟอกเงิน จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน
ที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบ
อาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็น
สถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงาน
การท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจ�ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๕/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

183

กฎกระทรวง
ก�ำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
พ.ศ. ๒๕๖๒

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย
ซึง่ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สิน
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ ๔ กรณีลกู ค้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งหรือในช่วงระยะเวลาทีต่ กลง
กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ
ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพดังกล่าว ให้สถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตน
ไว้ก่อนแล้ว
ข้อ ๕ กรณีลูกค้าที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ เพือ่ ใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตน
ทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การให้บริการรับช�ำระเงินแทนในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
(๒) การให้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ การให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
๑ราชกิจจานุเบกษา
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(๓) การท�ำธุรกรรมนอกจาก (๑) และ (๒) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป หรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดมาตรการและ
ควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมอย่างเคร่งครัด เพือ่ มิให้มกี ารปฏิบตั อิ นั เป็นอุปสรรคต่อการแสดงตนของ
ลูกค้าที่เป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก�ำหนดธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน เพ.ศ. ๒๕๕๙
ยั ง มี ค วามไม่ เ หมาะสมและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น
และผู้ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�ำหนดไว้
สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖		
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง วิธกี ารแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย
ซึง่ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สิน
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดท�ำข้อมูล
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบ
หรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็ม
(๒) วัน เดือน ปีเกิด
(๓) เลขประจ�ำตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจ�ำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�ำตัวในเอกสาร
ส�ำคัญประจ�ำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
(๔) ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรณี
เป็นคนต่างด้าวให้แสดงชือ่ ประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าว
ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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(๕) ข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีทกี่ ารท�ำธุรกรรมใดไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่
หรือไม่ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินจนท�ำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินนัน้ มีความเสีย่ งต�ำ่ ให้สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอข้อมูลและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ในการแสดงตนเพิ่มเติมจากข้อ ๔ ด้วย
(๑) หลักฐานของข้อมูลตามข้อ ๔ (๓)
(๒) ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ท�ำงาน
(๓) ลายมือชื่อผู้ท�ำธุรกรรม
ข้อ ๖ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคล
(๒) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินกิจการ
(๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
(๔) เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(๖) ข้อมูลของบุคคลซึง่ ได้รบั มอบอ�ำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
		 (ก) ชื่อเต็ม
		 (ข) วัน เดือน ปีเกิด
		 (ค) เลขประจ�ำตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจ�ำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�ำตัวในเอกสาร
ส�ำคัญประจ�ำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
		 (ง) ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่
คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
		 (จ) ลายมือชื่อผู้รับมอบอ�ำนาจทอดสุดท้าย
นอกจากข้อมูลการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ให้ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียน
ออกให้ไม่เกินหกเดือน ส่วนกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลักฐาน
การเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(๒) ลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือ
มอบอ�ำนาจ
(๓) ลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
ข้อ ๗ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๔ หรือ
ข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๖
ในการนี้ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอส�ำเนาหนังสือหรือ
เอกสารส�ำคัญที่แสดงว่าได้มีการตกลงกันให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายด้วย
ข้อ ๘ การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมต่อหน้า
ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�ำเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือ
ข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สถาบันการเงิน
และผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดและด�ำเนินมาตรการเพือ่ ให้สามารถพิสจู น์ทราบตัวตน
ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการ
แสดงตนของลูกค้า
ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการแสดงตน
ตามประกาศนีท้ สี่ ถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาจากลูกค้าหรือแหล่งข้อมูล
ทีน่ า่ เชือ่ ถือ ให้ถอื ว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกีย่ วกับการแสดงตนตามประกาศนี้ โดยสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนอีก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะต้องรายงาน
ต่อส�ำนักงานให้ใช้แบบรายงานการท�ำธุรกรรมส�ำหรับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓)
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗
ข้ อ ๔ การบั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามข้ อ ๓ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ผู ้ บั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงก�ำกับไว้ พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี
ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้วย
ในกรณีทผี่ ทู้ ำ� ธุรกรรมมาท�ำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้บนั ทึกข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูท้ ำ� ธุรกรรม
ให้ครบถ้วน และในกรณีที่มีผู้ร่วมท�ำธุรกรรมก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร่วมท�ำธุรกรรมให้
ครบถ้วนด้วย
ในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้ท�ำธุรกรรมแทนผู้อื่น ให้บันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับผู้ที่มาท�ำธุรกรรมแทนผู้อื่นนั้นและผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ�ำนาจให้ครบถ้วนด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๓๔/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับธุรกรรมของสถาบันการเงินเสียใหม่ โดยบัญญัติให้การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ที่สถาบันการเงินต้องบันทึก ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖๑

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอ
แนะนโยบายและมาตรการ ก�ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรม ตรวจสอบและ
วิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และ
คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตัง้ และปฏิบตั งิ านธุรการอืน่
(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่ได้
มาโดยทางอื่น
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท�ำ
ขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(๔) ก�ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ตรวจสอบ และติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม
(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิด และด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๑ /๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น
(๘) เป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ และประสานงานในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ
(๙) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองก�ำกับและตรวจสอบ
(๔) กองข่าวกรองทางการเงิน
(๕) กองคดี ๑
(๖) กองคดี ๒
(๗) กองคดี ๓
(๘) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์
(๑๐) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
(๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๔ ในส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพือ่ ท�ำหน้าทีห่ ลักในการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส�ำนักงาน
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
ข้อ ๕ ในส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อท�ำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส�ำนักงาน
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(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส�ำนักงาน
(๓) ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ
และหน่วยงานภายในส�ำนักงาน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๕/๑๒ ในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสํานักงาน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอต่อเลขาธิการ
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจรยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส�ำนักงานและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ ส�ำนักงานเลขานุการกรม มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ
ส�ำนักงานและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส�ำนักงาน
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�ำนวยการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของ
ส�ำนักงาน
๒มาตรา

๕/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ
ของส�ำนักงาน
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของส�ำนักงาน
(๕) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน การรับแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(๖) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ของ
ส�ำนักงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ กองกฎหมาย มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาและวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับข้อกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน ด�ำเนินการทางวินัย ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักงานหรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่
(๓) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้ง
ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(๕) ด�ำเนินการเกีย่ วกับศูนย์ขอ้ มูลคดี การบริหารจัดการส�ำนวนคดี การจัดท�ำสารบบและ
ประมวลกฎหมาย ค�ำพิพากษาและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงาน
(๖) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา
(๗) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๘) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๘ กองก�ำกับและตรวจสอบ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท�ำธุรกรรม
(๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการก�ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่
รายงานการท�ำธุรกรรม
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(๓) ก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน
การท�ำธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรม
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) ฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถาบันการเงิน
และผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรม
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙ กองข่าวกรองทางการเงิน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน
การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน
(๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมเพื่อ
ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๓) สืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย
(๔) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมเพื่อด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐานและ
ความผิดฐานฟอกเงิน
(๖) สนับสนุนการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองคดี ๑ - ๓ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดและด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
การคุม้ ครองสิทธิผเู้ สียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการด�ำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
การก�ำหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศก�ำหนด
ข้อ ๑๑ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย
(๒) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและ
ต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของส�ำนักงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) พั ฒ นาและเสนอแนะมาตรการ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) วางระบบ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก� ำ หนดมาตรฐานการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(๖) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน
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(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีท างทรั พย์ สิน การจัด เก็บและการดูแ ล
รักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมิน
ราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้เช่า
การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ รวมทัง้ การส�ำรวจทรัพย์สนิ เพือ่ การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๕) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของส�ำนักงาน
(๒) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์
เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และ
การบริหารงานของส�ำนักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของประเทศ
(๔) ให้การสนับสนุน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงาน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พลต�ำรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้าง
ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึง่ มีความซับซ้อน
และเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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ระเบียบและประกาศ

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๖

		
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและ
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“บัตรประจ�ำตัว” หมายความว่า บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการก� ำ หนดแบบบั ต รประจ� ำ ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๑
คุณสมบัติและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

		
ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑)๒ เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�ำนักงานตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต�ำแหน่งประเภทบริหาร ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการ
ต�ำแหน่งประเภทวิชาการ หรือต�ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(๓) เป็นข้าราชการต�ำรวจหรือทหาร ตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
(๔) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔
ข้อ ๖ เมื่อมีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจ�ำตัวให้
เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อาจได้รบั การมอบหมายเป็นหนังสือเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความจ�ำเป็น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
(๒) กระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก�ำหนดในหมวด ๒ หรือ
หมวด ๓ ของระเบียบนี้
(๓) นายกรัฐมนตรีมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งตามความเห็นของเลขาธิการ

หมวด ๒
การปฏิบัติหน้าที่

		
ข้อ ๗/๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ได้จะต้องได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการปราบปราม
การฟอกเงินเป็นรายกรณี เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
๒ข้อ

๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหมวดนี้ ให้เลขาธิการมอบหมายในรูปแบบคณะพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยให้ข้าราชการของส�ำนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ข้อ ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้เลขาธิการหรือ
รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�ำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน
ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�ำเนินการ
เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๒) ต้องระบุข้อความที่แสดงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไว้ในหนังสือ
ที่ออกตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒)
(๓) จัดท�ำรายงานตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการ
ทราบภายในห้าวันท�ำการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�ำเนินการ
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่เป็นการค้นเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ต้องแสดงเอกสาร
มอบหมายและบัตรประจ�ำตัวต่อผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานที่นั้น ถ้าหาผู้นั้นไม่พบให้แสดงต่อ
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นสถานทีน่ นั้ ก่อนลงมือค้นให้แสดงความบริสทุ ธิเ์ สียก่อน และให้คน้ ต่อหน้าบุคคลดังกล่าว
หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน
(๓) เมื่อค้นแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้
บุคคลตาม (๒) ฟังและลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อให้หมายเหตุ
ไว้ในบันทึกการค้น
(๔) จัดท�ำรายงานการค้นตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อม
ส�ำเนาบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของให้เลขาธิการทราบภายในห้าวันท�ำการนับแต่วันที่ค้น
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�ำเนินการ
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๒) ในการจับนั้น จะต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองคน โดยมี
พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าระดับช�ำนาญการหรือเทียบเท่า หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึง่ เป็นข้าราชการต�ำรวจหรือทหารตัง้ แต่ชนั้ สัญญาบัตรขึน้ ไป เป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับ
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง
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(๓) แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจ�ำตัวต่อผู้จะถูกจับ
(๔) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ และแจ้งด้วยว่า
		 (ก) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้
		 (ข) ถ้อยค�ำของผู้ถูกจับนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และ
		 (ค) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบทนายและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องอนุญาตให้ผู้ถูกจับแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง
การจับกุม หากผู้ถูกจับประสงค์เช่นนั้น เว้นแต่
		 (ก) ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยสะดวก
		 (ข) เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือ
		 (ค) ท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๖) บันทึกถ้อยค�ำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมส�ำเนาบันทึก
ถ้ อ ยค� ำ ไปยั ง พนัก งานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ ถู ก จั บ หรื อ ในกรณี ที่ ส ามารถส่ ง ตั วผู ้ ถู ก จั บไปยั ง
พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบได้ในขณะนัน้ ก็ให้นำ� ตัวไปทีท่ ำ� การของพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ
ทัง้ นี้ การส่งตัวผูถ้ กู จับไปยังพนักงานสอบสวนต้องด�ำเนินการโดยไม่ชกั ช้า แต่ตอ้ งไม่เกินยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง
(๗) จัดท�ำรายงานการจับตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อม
ส�ำเนาบันทึกถ้อยค�ำผู้ถูกจับให้เลขาธิการทราบภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่จับ
ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ เมื่อศาลได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้กระท�ำการ
ได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�ำเนินการ
เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๒) จัดท�ำหนังสือโดยระบุชื่อ ต�ำแหน่ง สังกัด และค�ำสั่งอนุญาตของศาลเพื่อแสดง
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อผู้นั้นร้องขอ
(๓) จัดท�ำหนังสือโดยระบุรายละเอียดเท่าที่มีเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าสถาบันการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ต้องการเข้าถึง
เพื่อแสดงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ
(๔) จัดท�ำรายงานตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการ
ทราบภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
รายงานตาม (๔) ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์
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หมวด ๓
การก�ำกับดูแล

		
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ และให้เลขาธิการมีอ�ำนาจออกประกาศค�ำสั่ง
หรือแนวทางเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น เลขาธิ ก ารอาจจั ด ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู ้ ที่ อ าจจะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เลขาธิการก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยอันเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีให้เลขาธิการทราบ
โดยเร็ว
เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาด�ำเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ ถ้าไม่มีระเบียบดังกล่าวให้พิจารณาด�ำเนินการตามควรแก่กรณี แล้วรายงานให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

บทเฉพาะกาล

		
ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๓๑
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้แบบท้ายประกาศนี้
บัตรประจ�ำตัวตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดและส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัว มีสองด้าน ด้านหน้ามีเลขประจ�ำตัว ยศ ชื่อ ต�ำแหน่งและสังกัดของ
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนและ
ประทับตราครุฑตรงกลางบัตร ด้านหลังให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒)๒ มีตราภาพเครื่องหมายราชการของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งมี ๒ ชนิด ได้แก่ ตราประทับ และตราโลหะ โดยตราประทับให้ประทับตรงรูปถ่ายด้านหน้าของบัตร
ประจ�ำตัว ส�ำหรับตราโลหะเป็นโลหะสีทองนูน เว้นแต่สสี ญั ลักษณ์ธงชาติไทยให้ใช้สขี องธงชาติตามปกติ
(๓) มีซองส�ำหรับบรรจุบัตรประจ�ำตัวตาม (๑) เป็นซองหนังพับได้ ขนาด ๗X๒๑ เซนติเมตร
มีตราโลหะตาม (๒) อยู่ตรงกลางด้านหน้าของซอง
ข้อ ๒ ให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในบัตรประจ�ำตัวตามข้อ ๑
					
							

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ /ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑/ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๒ข้ อ ๑ (๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก� ำ หนดแบบบั ต รประจ� ำ ตั ว

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
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แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๘
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้
สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานของรัฐ ส่ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�ำ หรือ
ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ ฯลฯ
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียก
บุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค�ำ ฯลฯ
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
ซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิด ฯลฯ

206

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ซองบรรจุบัตรประจ�ำตัว

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

207

ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒๑
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ข้าราชการของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไปนี้ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) ข้าราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ ต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการ ระดับสูง และต�ำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
(๒) ข้าราชการทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง นิติกร นักสืบสวนสอบสวน
และผู้อ�ำนวยการกองใน
		 (ก) กองกฎหมาย
		 (ข) กองก�ำกับและตรวจสอบ
		 (ค) กองข่าวกรองทางการเงิน
		 (ง) กองคดี ๑ - ๓
		 (จ) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 (ฉ) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
		 (ช) กองอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศก�ำหนด
(๓) ข้าราชการอื่นนอกจาก (๒) ที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๒ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่นซึ่งต�ำแหน่งประเภทบริหาร ต�ำแหน่ง
ประเภทอ�ำนวยการ ต�ำแหน่งประเภทวิชาการตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารทีป่ ฏิบตั งิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
๒ ปี ขึ้นไป หรือต�ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการต�ำรวจหรือทหาร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๕ ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
				
						
						

สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การขอออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่ อ ให้ ก ารออกบั ต รประจ� ำ ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๖
และ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว และได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการปราบปรามการฟอกเงิน ส่งหลักฐาน
ตามรายการต่อไปนี้
๑) ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ บ.พ. แนบท้ายประกาศนี้
๒) ส�ำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน ๑ ชุด
๓) ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๑ ภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน ๑ ชุด
๕) ส�ำเนาค�ำสัง่ เลขาธิการ ปปง. เรือ่ ง การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด จ�ำนวน ๑ ชุด
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการของส�ำนักงาน ปปง. ส่งหลักฐานตามรายการ
ที่ ๑) - ๔) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการของส�ำนักงาน ปปง. ส่งหลักฐานตามรายการ
ที่ ๑) - ๕) เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอให้เลขาธิการ ปปง. พิจารณาออกบัตรประจ�ำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
มีก�ำหนดอายุบัตร ดังต่อไปนี้
๑) ให้บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการของส�ำนักงาน ปปง.
มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๒) ให้บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจาก ๑) มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกบัตร
ประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนประกาศฉบับนี้
มีผลบังคับใช้ ให้มีอายุต่อไปเท่าที่ก�ำหนดในบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 		
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ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอค�ำขอมีบตั รตามข้อ ๑ พร้อมหลักฐานผ่านผูบ้ งั คับบัญชา
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อส่งส�ำนักงาน ปปง. ด�ำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
					
				
					

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในลักษณะที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการ
เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“การสืบสวน” หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
หรือตามกฎหมายอืน่ และให้หมายความรวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คดี” หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
“ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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“ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ” หมายความว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา และให้ ห มายความรวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ของรั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการสอบสวนตาม
กฎหมายอื่นด้วย
“ร่วมฟังการสอบสวน” หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่พนักงานสอบสวน
เริ่มด�ำเนินการสอบสวนจนกว่าท�ำการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.)
ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอ�ำนาจออกระเบียบ
ประกาศหรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุมด�ำเนินคดีในความผิดมูลฐาน
ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่ รือหน่วยงานซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีท่ ำ� การสอบสวนในความผิดดังกล่าว
ด� ำ เนิ น การสื บ สวนสอบสวนว่ า มี ห รื อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท� ำ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระท�ำ
ความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน
ในความผิดฐานนั้นแล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรีบรายงาน
ส�ำนักงานตามแบบที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ท�ำการสืบสวนสอบสวน
ในความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เมื่อมีเหตุผลและความจ�ำเป็น
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงานอาจขอให้
หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่ รือหน่วยงานซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีท่ ำ� การสอบสวนแจ้งหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในก�ำหนดเวลาอีกก็ได้
ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบนี้

๒ข้อ ๔ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประสานในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่ส�ำนักงานได้รับรายงานตาม
ข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้
เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ท�ำหนังสือแจ้ง
หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ท�ำการสอบสวนทราบก่อน
ว่าจะเข้าร่วมฟังการสอบสวน และให้หวั หน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่ รือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั แจ้งนัน้
รี บ ท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง ก� ำ หนดวั น เวลา และสถานที่ ที่ จ ะท� ำ การสอบสวนไปให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นทุ ก ครั้ ง ที่ จ ะท� ำ การสอบสวน
โดยให้มีวันเวลาเพียงพอแก่การเดินทางด้วย เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือ
เครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้
ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟัง
การสอบสวนตามที่ได้แจ้งไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในส�ำนวนการสอบสวน แล้วให้ด�ำเนินการ
สอบสวนต่อไปได้
ข้ อ ๖ เมื่ อ เลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายเข้ า ร่ ว มฟั ง
การสอบสวน เห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระส�ำคัญแห่งคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถาม
ในประเด็นนั้นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึง่ เลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนัน้ ท�ำบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในส�ำนวน
การสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป
เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวน
เห็นว่ายังมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดี ให้แจ้งพนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนด�ำเนินการแล้ว ให้แจ้งเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายทราบโดยเร็ ว ถ้ า พนั ก งานสอบสวนไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายเข้ า ร่ ว มฟั ง การสอบสวนนั้ น ท� ำ บั น ทึ ก ความเห็ น
พร้อมเหตุผลรวมไว้ในส�ำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป
ข้อ ๗ ในคดีที่ไม่มีการเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามข้อ ๕ แต่เป็นคดีที่ต้องรายงาน
ตามข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงาน
ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ท�ำการสอบสวนส่งส�ำเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นให้ส�ำนักงานภายในเวลา
ที่ก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีค�ำสั่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หัวหน้า
พนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่ รือหน่วยงานซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีท่ ำ� การสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นส่งส�ำเนาส�ำนวนการสอบสวนให้ส�ำนักงานโดยเร็ว
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ข้ อ ๙ เลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายอาจแจ้ ง ให้
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ท�ำการสอบสวน ท�ำการสืบสวนสอบสวน
ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็ได้
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
อาจขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือ
ผู้ต้องขังในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจ�ำ โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานที่นั้นทราบก่อน
ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั แจ้งจากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เลขาธิการมอบหมายให้รว่ ม
เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดฐาน
ฟอกเงิน หรือเกีย่ วกับการด�ำเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เพือ่ ตรวจค้น ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรือ
อายัดทรัพย์สนิ หรือพยานหลักฐานใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย มีความจ�ำเป็นหรือรีบด่วนจะด�ำเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระท�ำได้ ส่วนการแจ้ง
จะแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ตามพฤติการณ์และความจ�ำเป็น โดยให้เลขาธิการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายนั้น
บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตตามค�ำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย เพื่อเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�ำความผิด ให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
บัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ความร่วมมืออ�ำนวยความสะดวก หรือส่ง
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมด�ำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งศาลได้อนุญาตนั้น
การด� ำ เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ โดยทั น ที ที่
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง พร้ อ มส� ำ เนาค� ำ สั่ ง ศาลให้ ท ราบ ถ้ า ไม่ ส ามารถให้ ค วามร่ ว มมื อ ได้ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงเหตุผลการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือขอความร่วมมือจากส�ำนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้
เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด
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ในการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ทำ� หลักฐานการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สนิ นัน้ ไว้เป็นสองฉบับ
มีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ฝ่ายเก็บรักษาทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
ข้อ ๑๓๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถ้าการกล่าวหานัน้ เป็นค�ำร้องทุกข์หรือ
ค�ำกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ให้พนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือ
ค�ำกล่าวโทษนั้นไว้ด�ำเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ หรือ
ต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด�ำเนินคดี เลขาธิการหรือข้าราชการของส�ำนักงานซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเป็นหนังสือ อาจขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้
การประกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ให้ด�ำเนินการตาม
วรรคสองโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการด�ำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในคดี
ความผิดมูลฐานทีส่ ำ� นักงานขอทราบ หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการด�ำเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
เมื่อพนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีค�ำสั่งถึงที่สุดไม่รับค�ำร้องของพนักงานอัยการ
ที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน หรือ
ให้คืนทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานอัยการแจ้งค�ำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา
ของศาลพร้อมข้อเสนอแนะตามระเบียบของส�ำนักงานอัยการสูงสุดให้สำ� นักงานทราบ เพือ่ น�ำเสนอ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป
ในการปรับปรุงการด�ำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานแจ้งการตอบรับ
และผลการวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ ปรุ ง คดี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
ได้เห็นชอบแล้วให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินคดีความผิดมูลฐาน
และความผิดฐานฟอกเงินทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ข้อ ๑๕ ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะอนุกรรมการ
ประสานงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓ข้อ

๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้ อ ๑๖ ในกรณีที่มีข้อก�ำหนดไว้ในระเบี ย บนี้ ห รื อ เพื่ อ ประโยชน์ ในการด� ำ เนิ นการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ
ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาจท�ำข้อตกลงร่วมกัน
ในการปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ข้อตกลงทีไ่ ด้ทำ� ขึน้ นัน้ เมือ่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้
ข้ อ ๑๗ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการส่ ง และส� ำ เนาส� ำ นวนการสอบสวนตามข้ อ ๘ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๑๒ และค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงาน
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบนี้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส�ำนักงาน
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส�ำนักงานก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๘ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือค�ำวินิจฉัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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ข้อตกลงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)
ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เห็ น ชอบ
ข้อตกลงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประสานงานในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ระหว่างส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กรมศุลกากร ส�ำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมที่ดิน และ
กรมการปกครอง ตามข้อ ๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๖ แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประสานงาน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
และมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
คณะกรรมการ ปปง. จึงก�ำหนดข้อตกลงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว้
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ประเภทลักษณะคดีที่ต้องรายงาน
(๑) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้รายงานในประเภทคดีความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจ�ำหน่าย รวมทั้งความผิดฐานสมคบ สนับสนุน หรือพยายาม และความผิดฐานฟอกเงิน
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา
ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อ่ืนและความผิดฐาน
พรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำการค้าประเวณี หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือ
สถานการค้ า ประเวณี หรื อ เป็ น ผู ้ ค วบคุ ม ผู ้ ก ระท� ำ การค้ า ประเวณี ในสถานการค้ า ประเวณี
ให้รายงานทุกฐานความผิด
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(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ให้รายงานทุกฐานความผิด
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�ำ
โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งกระท�ำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
ให้รายงานทุกฐานความผิด
(๕) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ให้รายงานในคดีที่มีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปหรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท�ำโดยอ้างอ�ำนาจอั้งยี่ หรือ
ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้รายงานทุกฐานความผิด
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ให้รายงานในคดีความผิดฐานน�ำเข้าหรือส่งออก
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยอั น พึ ง มี ต ามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย
การประสานงานในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำมาเบิกค่าใช้จา่ ยงบประมาณของ ส�ำนักงาน ปปง. ในงบประมาณ
ประจ�ำปีตามปกติได้ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯ จากงบประมาณของส�ำนักงาน ปปง. ก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไปให้
ส�ำนักงาน ปปง. เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
๓. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงานในการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๑) หน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีเห็นพ้องต้องกันกับส�ำนักงาน ปปง. ให้ใช้
กฎหมายใดในการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดก็ให้เป็นไปตามที่
เห็นพ้องต้องกัน
(๒) หากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีและส�ำนักงาน ปปง. ไม่สามารถหาข้อยุติ
ว่าจะใช้กฎหมายใดด�ำเนินการให้นำ� เรือ่ งเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณา
(๓) ในกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ
ให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
				
		

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�ำทรัพย์สิน
ที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่ง
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
ที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ทรัพย์สนิ ”๒ หมายความว่า ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีไ่ ม่ใช่เงินสดและเงินทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ทีย่ ดึ หรืออายัด และศาลมีคำ� สัง่ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทัง้ ดอกผลของทรัพย์สนิ ดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้
ภายหลังที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
“ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของกิจการ
ที่ไปลงทุน เช่น หุ้น หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒ข้อ ๓ นิยามค�ำว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�ำเนินการ

กับทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ข้อ ๔ กรณีศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้ส�ำนักงาน
เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินในคดีนั้นต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด
ข้อ ๕ เมื่อศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้ส�ำนักงาน
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีทรัพย์สนิ เป็นเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการทรัพย์สนิ เงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน
หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๒) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุน ให้น�ำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ใบหุ้นหรือตราสารทุนนั้นส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
(๓)๓ กรณีทรัพย์สนิ เป็นสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอืน่ หรือสิทธิเรียกร้องทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
สัญญาและอยู่ในระหว่างการด�ำเนินคดีในศาลอื่น ให้ด�ำเนินการตามหมวด ๒ วิธีการเก็บรักษา
ทรัพย์สิน และหมวด ๓ วิธีการจัดการทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ให้น�ำเงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่มิได้
มีการด�ำเนินคดีในศาลอื่น ให้น�ำสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจาก
สัญญาดังกล่าว ส่งมอบให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ลัดกระทรวงการคลังและ
เลขาธิการก�ำหนดเพื่อจัดการต่อไป
(๔) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์
อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และสิ่งซึ่งเป็น
ส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และเลขาธิการก�ำหนด
(๕) กรณีทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เรือ แพ
เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน
ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดไม่ได้
ให้เก็บรักษาไว้ เมือ่ ครบก�ำหนดหนึง่ ปีและไม่มผี ใู้ ช้สทิ ธิตามมาตรา ๕๓ ให้ดำ� เนินการน�ำทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ออกขายทอดตลาดและน�ำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๖) ๔ กรณี ท รั พ ย์ สิ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ่ ว นราชการน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน
๓ข้อ

๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล
มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๔ข้อ ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล
มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าวให้ส่งคืนทรัพย์สินแก่ส�ำนักงาน
เพื่อด�ำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
หากส่วนราชการใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้มีหนังสือ
ขออนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยตรงและแจ้งส�ำนักงานทราบ
การอนุมัติและการส่งคืนทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติให้น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตาม
วรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ แต่ในกรณีที่
กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ให้ส่วนราชการดังกล่าว
ส่งคืนทรัพย์สินแก่ส�ำนักงานเพื่อด�ำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�ำสั่งไม่อนุมัติ
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่ไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ภายในก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ให้ขยายระยะเวลาการส่งคืนทรัพย์สินออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
(๗) กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั้นเอง
ให้ด�ำเนินการจัดท�ำบัญชีจ�ำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ
ข้อ ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๕ราชกิจจานุเบกษา
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด
พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้อ ๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน น�ำทรัพย์สินนั้นและเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องทีย่ ดึ มาส่งมอบให้ผอู้ ำ� นวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ เก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในระเบียบนี้
ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ทีย่ ดึ หรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกิจการ เช่น อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์
หรือเป็นกิจการที่เมื่อน�ำออกบริหารจัดการแล้วอาจก่อให้เกิดรายได้ เพื่อรักษาตัวทรัพย์สินหรือ
กิจการนั้นเองให้ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินรายงานเลขาธิการทันที เพื่อพิจารณา
สั่งการโดยเร็ว
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๔๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๒ข้อ ๔ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา

และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ ๕ ให้ผอู้ ำ� นวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สนิ มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ หรืออายัด
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นและสมควร เลขาธิการจะมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ ประกอบด้วยข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สนิ ให้เป็นผูม้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ประเภทใดหรือทรัพย์สนิ
รายใดโดยเฉพาะก็ได้
ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่จะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ
(๒) จัดท�ำบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา
(๓) จัดท�ำหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน
(๔) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๗
(๕) ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เช่น ความช�ำรุดบกพร่อง และรายงานความเปลี่ยนแปลง
หรือผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�ำหนด
(๖) เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย
(๗) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลที่เลขาธิการมีค�ำสั่ง
ข้อ ๗๓ การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้เลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการ
ในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจหรือรหัสนั้น และในกรณีที่ต้องใช้กุญแจ
หลายดอกร่วมกันให้แต่งตั้งผู้เก็บรักษากุญแจแต่ละดอกแยกกัน

หมวด ๒
วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้อ ๘ ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา
ตามข้อ ๖ (๒) เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง
(๒) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือ
ห้องที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
ข้อ ๙๔ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวก
ต่อการขนย้าย หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๓ข้อ ๗ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา

และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๔ข้อ ๙ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

226

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

(๑) จัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินรับทรัพย์สินไปดูแล
และใช้ประโยชน์
(๒) จัดให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน
(๓) จัดให้ส่วนราชการน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ
(๔) จัดการน�ำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไว้แทน
ในกรณีที่มีระเบียบก�ำหนดการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดไว้ ให้ด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วย
ข้อ ๑๐ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ ๔ วรรคสอง เลขาธิการ
จะมีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือมีค�ำสั่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงิน
รายได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนแก่ผมู้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ภายในเวลาและตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดก็ได้
เพือ่ เก็บรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สนิ และเมือ่ ได้ดำ� เนินการดังกล่าวแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้อ ๑๑ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นเงินสด ให้รีบน�ำเข้าฝากสถาบันการเงินตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมก�ำหนดภายในวันที่รับทรัพย์สินโดยมิชักช้า หากไม่สามารถน�ำเข้าฝากได้ทัน
เนื่องจากสถาบันการเงินปิดท�ำการแล้ว ให้น�ำเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดท�ำการ
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้
ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและเก็บรักษาไว้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๒ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอื่น
ท�ำนองเดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่เห็นสมควร โดยท�ำบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ ๖ (๒) ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย

หมวด ๓
วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ข้อ ๑๓ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน จะกระท�ำได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการก่อน
ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฎว่า
(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น
(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจท�ำให้สกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน
หรือก่อความร�ำคาญ
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(๓) ทรัพย์สินนั้นมีน�้ำหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก
หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
(๕) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ
ของตัวทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
(๖)๕ ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะท�ำให้ไร้ประโยชน์
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาตามข้อ ๑๔ ไม่เหมาะสม
ที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควรเลขาธิการอาจสั่งให้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้น�ำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๑๖๖ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ ทั้งนี้
ตามที่เลขาธิการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๔๗
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงิน
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน
ข้อ ๑๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือมาตรา ๕๑/๑ ให้ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินด�ำเนินการ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนีห้ รือระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และ
การน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๘ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ เงิ น ตามข้ อ ๑๗ ที่ ไ ม่ มี ผู ้ ม ารั บ คื น เมื่ อ พ้ น สองปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ให้ยื่นค�ำร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด หรือศาล
มีค�ำสั่งให้คืน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินน�ำทรัพย์สินหรือเงินนั้นส่งให้กองทุน
๕ข้อ ๑๔ (๖) เพิม
่ โดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา

และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๖ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗หมวด ๔ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ให้กองทุนมีหน้าทีเ่ ก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สนิ หรือเงินตามวรรคหนึง่ ต่อไป และ
ให้น�ำระเบียบนี้และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�ำ
ทรัพย์สนิ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้บงั คับกับการเก็บรักษา
และจัดการทรัพย์สินหรือเงินนั้น จนกว่าจะมีผู้มารับคืนหรือตกเป็นของกองทุนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปี

				

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๕๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณีทตี่ อ้ งคืนทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๗ วรรคสี่ ให้เลขาธิการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพขึ้น ประกอบด้วยข้าราชการในส�ำนักงานไม่น้อยกว่าสามคน
มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนั้น
ในกรณีจ�ำเป็นหรือสมควร เลขาธิการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการในส�ำนักงาน
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ข้ อ ๔ เลขาธิ ก ารจะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ค่ า เสี ย หายและค่ า เสื่ อ มสภาพ
ตามข้อ ๓ ไว้เป็นการประจ�ำเพื่อให้มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
ประเภทใดโดยเฉพาะก็ได้
ข้อ ๕ ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ ถ้ามีความจ�ำเป็นและสมควร
คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพอาจขอให้ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือช�ำนาญ
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ประเภทใดโดยเฉพาะเป็นผูต้ รวจสอบและให้ความเห็น เพือ่ ประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินนั้นก็ได้
ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้
(๑) ทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง
(๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
(๓) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการ
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

(๑) ถ้าทรัพย์สินนั้นเสียหายและสามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ประเมิน
ค่าเสียหายเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
(๒) ถ้าทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ให้ประเมินค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ
ค่าเสื่อมสภาพที่ค�ำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการใช้ในการค�ำนวณราคาเมื่อทรัพย์สินของ
ทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
ข้อ ๘ เลขาธิการจะสั่งให้คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพชี้แจง
เหตุ ผ ลและหลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ค่ า เสี ย หายและค่ า เสื่ อ มสภาพ หรื อ สั่ ง ให้ มี ก าร
ประเมินใหม่ก็ได้หากเห็นว่า ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพที่ประเมินไว้นั้นสูงหรือต�่ำเกินสมควร
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินยังไม่เหมาะสม
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด
						
						
					

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด
และการน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓๒ ในระเบียบนี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือเงินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง.
หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว หรือศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
และให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วย
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๔๗/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
๒ข้อ ๓ ค�ำนิยามค�ำว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด
และการน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมี
ประกันหรือหลักประกัน หรือให้นำ� ทรัพย์สนิ นัน้ ออกขายทอดตลาดหรือให้นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของ
ทางราชการได้ เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็น
ภาระแก่ทางราชการ เนื่องจาก
(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรือค่าเสียหายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สิน
(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจท�ำให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน
หรือก่อความร�ำคาญ
(๓) ทรัพย์สินนั้นมีน�้ำหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก
หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
(๕) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ
ของตัวทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
(๖)๓ ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคา หรือหากปล่อยทิ้งไว้จะท�ำให้ไร้ประโยชน์
ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการสั่งตามข้อ ๕ แล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรก
ที่มีการประชุมของคณะกรรมการ

หมวด ๒
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์นั้น
ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
(๑) เหตุผล ความจ�ำเป็น และความเร่งด่วนที่จะต้องให้รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
(๒) ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
(๓) ประเภทและมู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น และลั ก ษณะของการรั บ ทรั พ ย์ สิ น ไปดู แ ลและ
ใช้ประโยชน์ว่าจะมีความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหายหรือไม่ เพียงใด
(๔) ระยะเวลาที่จะให้รับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
๓ ข้ อ

๕ (๖) เพิ่ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว่ า ด้ ว ยการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ ๘ การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันนั้น
เมือ่ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตนัน้ ได้ทำ� สัญญารับมอบทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์และท�ำสัญญาประกันไว้
ต่อเลขาธิการแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๙ การอนุญาตให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีหลักประกันนัน้
เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ท�ำสัญญารับมอบทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์พร้อมทั้งส่งมอบหลัก
ประกันแก่ส�ำนักงานแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๐ การอนุญาตตามข้อ ๘ และข้อ ๙ เลขาธิการจะก�ำหนดเงือ่ นไขใดๆ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ หลักประกันอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๓) เช็คธนาคารหรือดราฟต์ที่อาจขึ้นเงินได้ในวันส่งมอบเป็นหลักประกัน
(๔) หุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๕) อสังหาริมทรัพย์
(๖) หลักทรัพย์อื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรให้รับเป็นประกันได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดหรือการรับ
ทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต เลขาธิการอาจมีค�ำสั่งเพิกถอน
การอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติมก็ได้
ในกรณีทเี่ ห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคำ� สัง่ ให้มกี ารวางหลักประกันเพิม่ ขึน้ หรือดีกว่าเดิม
ภายในเวลาที่ก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแจ้งค�ำสั่งตามข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบและด�ำเนินการตาม
ค�ำสั่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดให้
เลขาธิการเพิกถอนการอนุญาตนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๔ ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตรีบส่งคืนทรัพย์สนิ ทีร่ บั ไปดูแลและใช้ประโยชน์ให้แก่สำ� นักงานทันที
เมื่อปรากฏว่า
(๑) มีค�ำสั่งเพิกถอนการอนุญาต
(๒) ครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือ
(๓) ศาลมีค�ำสั่งตามมาตรา ๕๑
การส่งคืนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๑๕ หลักประกันนั้น ถ้ามิได้มีการก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้จัดการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ เ ลขาธิ ก ารส่ ง คื น หลั ก ประกั น แก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ ทรั พ ย์ สิ น ไปดู แ ลและ
ใช้ประโยชน์ เมือ่ ผูน้ นั้ ได้ดแู ลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ โดยถูกต้องตามสัญญาและได้สง่ คืนทรัพย์สนิ
นัน้ แล้ว แต่ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ทีส่ ง่ คืนนัน้ มีความช�ำรุดบกพร่องหรือเสียหายอย่างใดๆ อันเนือ่ งมาแต่
การน�ำไปดูแลและใช้ประโยชน์ ให้หักค่าเสียหายเอาจากหลักประกันนั้นตามส่วนหรือจะไม่หัก
ค่าเสียหายก็ได้
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(๒) ให้เลขาธิการริบหลักประกันนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ส่งทรัพย์สินคืนตามสัญญา
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

หมวด ๓
การขายทอดตลาด
ข้อ ๑๖ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ ๕ ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีข้าราชการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
ผูอ้ ำ� นวยการกองหรือเทียบเท่าลงมา เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าทีด่ ำ� เนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามค�ำสั่ง
ข้อ ๑๗ การด�ำเนินการขายทอดตลาดให้กระท�ำโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๑๘ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้สำ� นักงานเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดหรืออายัด
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นเงินสด

หมวด ๔
การน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๑๙ การขอน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
มีหนังสือแสดงความจ�ำนงต่อเลขาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ประสงค์
จะขอน�ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
(๒) ประเภทของทรัพย์สินที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์
(๓) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่จะขอน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ลักษณะและระยะเวลา
ของการใช้ประโยชน์
(๔) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะขอน�ำไปใช้ประโยชน์
เกิดความช�ำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินตามข้อ ๕ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดของส�ำนักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตให้หน่วยงานนั้นน�ำทรัพย์สิน
ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๒๑ การพิจารณาอนุญาตให้สว่ นราชการอืน่ น�ำทรัพย์สนิ ใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธิการ
พิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบ คือ
(๑) ส่วนราชการนัน้ เป็นส่วนราชการทีม่ หี น้าทีป่ ราบปรามการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(๒) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ขอน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
(๓) ภาระต่างๆ ที่จะตกแก่ทางราชการ หากไม่น�ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
(๔) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการน�ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
(๕) พฤติการณ์ในการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น
(๖) พฤติกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ การน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการ
ตามข้อ ๒๑ (๑) ให้เลขาธิการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ข้อ ๒๓ เมื่อส่วนราชการใดได้รับอนุญาตให้น�ำทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธิการ
จัดให้มีเอกสารการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและมีหนังสือแจ้งให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ข้อ ๒๔ ส่วนราชการที่น�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ใช้และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น
ถ้ามีความเสียหายหรือทรัพย์สินนั้นสูญหาย ให้รีบด�ำเนินการตามระเบียบของทางราชการและ
แจ้งให้เลขาธิการทราบทันทีเพื่อเลขาธิการจะได้รายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๒๕ เมื่อหมดความจ�ำเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือเมื่อครบก�ำหนด
เวลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือเมื่อเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ให้ส่วนราชการที่น�ำทรัพย์สิน
ไปใช้ประโยชน์จัดส่งทรัพย์สินนั้นคืนพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก�ำหนด
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไป
เว้นแต่จะเสื่อมไปโดยสภาพแห่งทรัพย์สินนั้นเอง ในกรณีที่ไม่อาจส่งคืนในสภาพดังกล่าวได้
ให้เลขาธิการพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๒๖ ก่อนครบก�ำหนดเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นำ� ทรัพย์สนิ ไปใช้ประโยชน์ ถ้าส่วนราชการ
ที่น�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์เห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีก
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีหนังสือถึงเลขาธิการก่อนครบก�ำหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
แจ้งถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องน�ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ให้เลขาธิการพิจารณาเหตุผลและความจ�ำเป็นตามวรรคหนึ่ง โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๒๑ และในกรณีทเี่ ลขาธิการไม่อนุญาตให้นำ� ทรัพย์สนิ นัน้ ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไปให้สว่ นราชการนัน้
คืนทรัพย์สินพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก�ำหนด และให้น�ำความในข้อ ๒๕
วรรคสอง มาใช้บังคับ
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด
พ.ศ. ๒๕๔๔

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
ที่เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การด�ำเนินการขายทอดตลาด”๒ หมายความว่า การที่คณะกรรมการขายทอดตลาด
น�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดตามค�ำสั่งเลขาธิการ
“คณะกรรมการขายทอดตลาด” หมายความว่า คณะกรรมการขายทอดตลาดตามข้อ ๑๖
แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทรัพย์สนิ ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
“ทรัพย์สิน”๓ หมายความว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล
แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ศาล กระทรวงการคลัง
หรือกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมายให้น�ำออกขายทอดตลาดด้วย
“ผูม้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ” หมายความว่า ผูม้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ หรืออายัด
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการ
ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๔๗/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๒ข้อ ๓ นิยามค�ำว่า “การด�ำเนินการขายทอดตลาด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๓ข้อ ๓ นิยามค�ำว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”๔ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเลขาธิการหรือผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด”
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
การด�ำเนินการขายทอดตลาด

		
ข้อ ๕ การด�ำเนินการขายทอดตลาดตามความในหมวดนี้ ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่เลขาธิการมีค�ำสั่ง
ในกรณีทไี่ ม่อาจด�ำเนินการได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด
รายงานถึงเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้นั้นให้เลขาธิการทราบ เพื่อมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป
โดยเร็ว
ข้อ ๖๕ เมือ่ เลขาธิการมีคำ� สัง่ อนุมตั ใิ ห้นำ� ทรัพย์สนิ ใดออกขายทอดตลาดได้ ให้กองบริหาร
จัดการทรัพย์สินจัดท�ำประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนาม
ภายใน ๕ วัน และแจ้งประกาศนั้นให้คณะกรรมการขายทอดตลาดทราบต่อไปโดยเร็ว
ข้อ ๗ ประกาศขายทอดตลาดตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบทีเ่ ลขาธิการก�ำหนด โดยอย่างน้อย
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด
(๒) วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย
(๓) จ�ำนวนและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีชื่อเจ้าของประเภท
ลักษณะ จ�ำนวน ขนาด และน�้ำหนัก ถ้าเป็นที่ดินให้แจ้งเนื้อที่ ขนาดความกว้าง และยาว ที่ตั้งของที่ดิน
ถ้ามีข้อสัญญาและค�ำเตือนก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน
(๔) เงื่อนเวลาการช�ำระเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔ข้อ

๓ นิยามค�ำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๕ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๘๖ การประกาศวันขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ในแต่ละครัง้ ให้กำ� หนดวันขายทอดตลาด
อย่างน้อย ๔ นัดในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฉบับเดียวกัน โดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละนัด
ไม่เกิน ๗ วัน และวันขายทอดตลาดตามปกติในนัดแรกให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
แต่ไม่เกิน ๒ เดือน
(๒) เรือน โรง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ เดือน
(๓) ทรัพย์สินอื่นๆ ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
(๔) ทรัพย์สินที่โดยสภาพถ้าหน่วงช้าไว้จะเกิดความเสียหาย เช่น ของสด เป็นต้น
เลขาธิ ก ารอาจพิ จ ารณาสั่ ง การให้ ผู ้ อ� ำ นวยการกองบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น น� ำ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น
ออกขายทอดตลาดได้โดยทันที และรายงานเลขาธิการทราบ
ทั้งนี้ หากทรัพย์สินที่น�ำออกขายทอดตลาดนั้นไม่อาจด�ำเนินการขายทอดตลาดได้
ในนัดใดนัดหนึ่ง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอีก
จะเป็นการเสียประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจรายงานให้
เลขาธิการมีค�ำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้
ข้อ ๙ สถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติให้ขาย ณ ที่ท�ำการของส�ำนักงาน สถานที่
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรจะมี
ค�ำสั่งให้ด�ำเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่อื่นก็ได้
ข้อ ๑๐๗ เมือ่ เลขาธิการได้ลงนามประกาศขายทอดตลาดแล้ว ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สนิ
จัดให้มีการส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรั พ ย์ สิ น และปิ ด ประกาศขายทอดตลาดนั้ น ไว้ โ ดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ท่ี จ ะขาย สถานที่
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และที่ชุมนุมชนหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันขายไม่น้อยกว่า ๓ วัน
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะลงโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศน์หรือทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก็ให้ด�ำเนินการ
ได้เท่าที่เหมาะสมและจ�ำเป็น
ข้อ ๑๑ การจัดส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ที่จะขายทอดตลาดนั้น ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด

๖ข้อ

๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๑๒๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ ๘ (๔) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด�ำเนินการ
ตามข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งรายละเอียดตามข้อ ๗ ให้ผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบก่อน เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่อาจ
ด�ำเนินการเช่นว่านั้นเพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อมูลค่าของตัวทรัพย์สินนั้นเอง ก็ให้ด�ำเนินการ
ขายได้โดยทันที
ข้อ ๑๓๙ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดก�ำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่น�ำออก
ขายทอดตลาด โดยให้ค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาประเมินทรัพย์สินในขณะที่ท�ำการยึดหรืออายัดไว้
(๒) สภาพ ลักษณะ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของทรัพย์สินในขณะที่จะขายทอดตลาด
(๓) ราคาของทรัพย์สินในท้องตลาดในขณะที่จะขายทอดตลาด
(๔) ราคาประเมินทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้เพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
เพื่อการอื่นใด
(๕) ราคาทรัพย์สินที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�ำนาญการ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือสมาคม
วิชาชีพเฉพาะประเมิน ตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดขอความร่วมมือ
(๖) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีการจ�ำนองติดอยู่ ให้ค�ำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยค้างช�ำระ
จนถึงวันขาย กับค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย
ราคาเริ่ ม ต้ น ของทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ ออกขายทอดตลาดที่ ค ณะกรรมการขายทอดตลาด
ได้ประกาศก�ำหนดไปแล้ว แต่ไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้ ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาด
อาจพิจารณาก�ำหนดราคาเริ่มต้นใหม่เพื่อให้สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้แต่ต้องมีเหตุผล
อันสมควร
ข้อ ๑๔๑๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่น�ำออกขายทอดตลาดเป็นทรัพย์สินติดจ�ำนอง
หรื อ ภาระติ ด พั น อื่ น ให้ ข ายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น นั้ น โดยติ ด จ� ำ นองหรื อ ภาระติ ด พั น นั้ น ไปกั บ
การขายทอดตลาดด้วย
ก่อนการขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการแจ้งให้ผรู้ บั จ�ำนองหรือ
ผู้ทรงสิทธิหรือผู้มีภาระติดพันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึง วัน เวลา และสถานที่
ที่จะท�ำการขายทอดตลาดเท่าที่จะสามารถติดต่อได้พร้อมทั้งให้สอบถามผู้รับจ�ำนองหรือผู้ทรงสิทธิ
หรือผู้มีภาระติดพันถึงรายละเอียดของภาระจ�ำนองหรือภาระติดพันนั้น เช่น เงินต้นและดอกเบี้ย
ทีค่ า้ งช�ำระไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดราคาเริม่ ต้นของคณะกรรมการขายทอดตลาด
๘ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ

ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๙ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบก่อนการขายทอดตลาด
ทุกครั้งว่าผู้ที่ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการไถ่ถอนจ�ำนองหรือภาระติดพัน
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวในประกาศขายทอดตลาด
ตามข้อ ๗ ด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า การขายทอดตลาดโดยปลอดการจ�ำนอง
หรือภาระติดพันอื่นจะเป็นประโยชน์ของทางราชการมากกว่า ให้ด�ำเนินการได้โดยความเห็นชอบ
ของเลขาธิการ

หมวด ๒
วิธีการขายทอดตลาด

		
ข้อ ๑๕ ก่อนการตั้งต้นขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปักธงเครื่องหมาย
การขายทอดตลาดตามแบบทีเ่ ลขาธิการก�ำหนด และอ่านประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดรวมทัง้
วิธีการหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะใช้ในการขายทอดตลาดครั้งนั้น ณ สถานที่ขายโดยเปิดเผย
ในกรณีที่เป็นการขายทรัพย์สินอย่างมีการจ�ำนองติดไป ให้ประกาศชื่อผู้รับจ�ำนองพร้อมทั้ง
ต้นเงินและดอกเบีย้ ทีย่ งั ค้างช�ำระจนถึงวันขาย และข้อความว่าผูซ้ อื้ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องรับภาระจ�ำนอง
ไปด้วยอย่างชัดเจน
ข้อ ๑๖ ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้บรรดา
ผู้สู้ราคาซึ่งจะเข้าสู้ราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอ�ำนาจก่อนเข้าสู้ราคา และแจ้งด้วยว่า
ถ้าผู้สู้ราคาผู้ใดเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิได้แสดงใบมอบอ�ำนาจก่อน จะถือว่าผู้สู้ราคานั้น
กระท� ำ การในนามตนเองในกรณี เ ช่ น นี้ ถ ้ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายทอดตลาดนั้ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ต ้ อ ง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้สู้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อ
โดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้
ข้ อ ๑๗ ๑๑ ในวั น ที่ ข ายทอดตลาด ผู ้ เ สนอสู ้ ร าคาจะต้ อ งลงทะเบี ย นเข้ า สู ้ ร าคากั บ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและวางหลักประกันในการสู้ราคา ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ตนเข้าสู้ราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ตนเข้าสู้ราคา แต่ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทส�ำหรับทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นไม่เกินสิบล้านบาท และไม่เกินห้าล้านบาทส�ำหรับ
ทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
ผู้เข้าสู้ราคาจะได้รับคืนหลักประกันต่อเมื่อการขายทอดตลาดรายการที่ตนเข้าสู้ราคา
เสร็จสิ้นแล้วและในกรณีที่ผู้เข้าสู้ราคารายใดเป็นผู้ซื้อได้ ให้ถือว่าหลักประกันของผู้ซื้อได้ที่วางไว้
เป็นส่วนหนึ่งของการช�ำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อได้นั้น
๑๑ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ

ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๑๘๑๒ วิธีการขายทอดตลาด ให้ด�ำเนินการโดยการประมูลด้วยปากเปล่าและเปิดเผย
ต่อหน้าผูส้ รู้ าคาด้วยกันซึง่ ผูส้ รู้ าคาอาจแสดงการสูร้ าคาด้วยการชูปา้ ยแสดงหมายเลขการลงทะเบียน
การเข้าสู้ราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกให้ พร้อมขานเสนอจ�ำนวนเงินที่สู้ราคาให้
คณะกรรมการได้ทราบและการขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดง
ความตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดร้องขานจ�ำนวนเงินที่มีผู้สู้ราคาครั้งที่หนึ่ง ไม่น้อยกว่า
๓ หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น ให้เปลี่ยนร้องขานเป็นครั้งที่สองไม่น้อยกว่า ๓ หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคา
สูงกว่านัน้ และได้ราคาพอสมควร ให้ลงค�ำสามพร้อมเคาะไม้ แต่ถา้ ก่อนเคาะไม้มผี สู้ รู้ าคาสูงขึน้ ไปอีก
ก็ให้ร้องขานราคาตั้งต้นใหม่ตามล�ำดับดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า ผู ้ ใ ดจะไม่ สู ้ ร าคาโดยสุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ส ามารถจะช� ำ ระราคาได้
คณะกรรมการขายทอดตลาดจะสอบถามผู้นั้นเสียก่อนจึงเคาะไม้ก็ได้
ข้อ ๑๘/๑๑๓ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการขายทอดตลาด
ให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วเพราะหากเนิน่ ช้าไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดอาจมีมติมอบหมายให้กรรมการขายทอดตลาดจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคนที่มีอยู่
ในขณะนั้ น เป็ น ผู ้ รับผิดชอบในการเดินทางออกไปท� ำ การขายทอดตลาดในท้ อ งที่ ที่ ท รั พ ย์ สิ น
ซึ่งน�ำออกขายทอดตลาดนั้นตั้งอยู่ก็ได้
ข้อ ๑๘/๒๑๔ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า ทรัพย์สินที่จะน�ำออกขายทอดตลาดในคราวใด
เป็นทรัพย์สนิ ประเภททีอ่ าจมอบหมายให้เอกชนทีม่ คี วามช�ำนาญในทรัพย์สนิ ประเภทนัน้ ด�ำเนินการ
ขายทอดตลาดแทนได้ และคาดว่าจะได้ราคาดีกว่าด�ำเนินการเอง ก็ให้เลขาธิการอนุมัติให้เอกชน
ผู้มีความช�ำนาญในด้านนั้นเข้ามาด�ำเนินการขายทอดตลาดแทน แต่ทั้งนี้ราคาเริ่มต้นในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้ จะต้องไม่ตำ�่ กว่าราคาเริม่ ต้นทีค่ ณะกรรมการขายทอดตลาดก�ำหนดและ
การขายทอดตลาดนั้นจะต้องด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการขายทอดตลาด
ข้อ ๑๙ ถ้าผู้สู้ราคาถอนค�ำสู้ราคาตนก่อนเคาะไม้ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตั้งต้น
ร้องขายใหม่ แต่ถ้าผู้สู้ราคามิได้ถอนค�ำสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม้และเมื่อมีการเคาะไม้แล้วถือว่า
ผู้สู้ราคานั้นเป็นผู้ซื้อได้ซึ่งทรัพย์สินที่ตนได้สู้ราคานั้น

๑๒ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ

ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๓ข้อ ๑๘/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๔ข้อ ๑๘/๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๒๐๑๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติเมื่อเคาะไม้ตกลงขายแล้วผู้ซื้อได้ต้อง
ช�ำระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สินที่มีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจ�ำ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และท�ำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการช�ำระเงินที่ค้างช�ำระภายใน
เวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันขาย
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น เลขาธิการอาจ
ก�ำหนดให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจ�ำและก�ำหนดเวลาช�ำระเงินได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าผู้ซื้อได้ไม่วางเงินมัดจ�ำ หรือไม่ช�ำระเงินที่ค้างช�ำระภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ริบหลักประกันและหรือเงินมัดจ�ำ
เมื่อผู้ซื้อได้ได้ช�ำระเงินทั้งหมดแล้ว จึงให้โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อได้
ข้อ ๒๑๑๖ หลักประกันที่น�ำมาวางตามข้อ ๑๗ และการเพิ่มราคาในการเข้าสู้ราคาของ
ผู้เสนอราคาแต่ละครั้งตามข้อ ๑๘ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศก�ำหนด
เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศก�ำหนดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้
ผู้เข้าสู้ราคาทราบก่อนการขายทอดตลาดทุกครั้ง
ข้อ ๒๒ ห้ามกรรมการขายทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ
ขายทอดตลาดครั้งที่ตนท�ำหน้าที่เป็นกรรมการขายทอดตลาด
ข้ อ ๒๓ เมื่ อ คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็ น ว่ า การขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ใด
ไม่มผี เู้ ข้าสูร้ าคา หรือมีผเู้ สนอราคาต�ำ่ กว่าราคาทีก่ ำ� หนดตามข้อ ๑๓ หรือมีกรณีทเี่ ห็นว่าการสูร้ าคา
อาจไม่เป็นไปโดยสุจริต ให้มีอ�ำนาจถอนทรัพย์สินนั้นออกจากการขายทอดตลาด สั่งงดการขาย
ทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปแล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๒๔๑๗ เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์ ถ้าผู้ซื้อได้ไม่ช�ำระเงินหรือวางเงินมัดจ�ำ
ตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๕ แล้วแต่กรณี ให้นำ� ทรัพย์สนิ นัน้ ออกขายทอดตลาดซ�ำ้ อีก ในการขายทอดตลาด
ครั้งหลังนี้ให้แจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย และเมื่อขายแล้ว
ได้เงินเท่าใดหากไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อนให้จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมได้ช�ำระ
ส่วนที่ขาดนั้น หรือด�ำเนินการตามกฎหมายหากจ�ำเป็น ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวในประกาศ
ขายทอดตลาดตามข้อ ๗ ด้วย
ข้อ ๒๕๑๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานตามกฎหมายก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ�ำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๕ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ

ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๖ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๗ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๘ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ของราคาซื้อและให้น�ำใบอนุญาตมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน ๑ เดือน นับแต่
วันทีก่ ารขายทอดตลาดบริบรู ณ์ พร้อมทัง้ ช�ำระเงินทีค่ า้ งช�ำระให้ครบถ้วน ถ้าพ้นก�ำหนดดังกล่าวแล้ว
ไม่สามารถน�ำใบอนุญาตมาแสดงได้ให้ริบเงินมัดจ�ำ และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดด�ำเนินการ
ขายทอดตลาดซ�้ำอีกตามข้อ ๒๔
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการทีผ่ ซู้ อื้ ได้ไม่อาจน�ำใบอนุญาตมาแสดงได้ มิได้เกิดจากความผิดของ
ผูซ้ อื้ ได้หรือมิได้เกิดจากการทีผ่ ซู้ อื้ ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๖ ในระหว่ า งการขายทอดตลาดให้ ค ณะกรรมการขายทอดตลาดบั น ทึ ก การ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละรายการตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด และเมื่อด�ำเนินการขายทอดตลาด
เรียบร้อยแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ

หมวด ๓
การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน

		
ข้อ ๒๗ ภายใต้บังคับข้อ ๒๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อได้ช�ำระเงินครบถ้วน
แล้วให้เสนอเลขาธิการจัดให้มีการมอบทรัพย์สินให้ผู้ซื้อได้ไป ถ้าเป็นทรัพย์สินที่จะต้องแก้ทะเบียน
ชื่อผู้เป็นเจ้าของ เช่น อาวุธปืน รถ เรือ ให้เลขาธิการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการ
ทางทะเบียนต่อไป
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งเป็นที่ดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดหรือ
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่ดิน ให้เลขาธิการแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินหรือด�ำเนินการทางทะเบียนต่อไป
ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อได้
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ร่วมอยู่ด้วย หรือเป็นทรัพย์สินที่ติดจ�ำนอง หรือทรัพย์สินที่มีบุริมสิทธิอย่างอื่น ให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดแจ้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินทราบด้วย

หมวด ๔
วิธีรับเงินและเก็บรักษาเงิน

		
ข้อ ๓๐ การรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เมือ่ ผูซ้ อื้ ช�ำระเงินแล้วให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดออกใบรับเงินโดยมีส�ำเนา ๓ ฉบับ ต้นฉบับมอบให้ผู้ซื้อ ส่วนส�ำเนาส่งให้ผู้มีหน้าที่
เก็บรักษาทรัพย์สิน ๑ ฉบับ และให้ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อเก็บไว้ในส�ำเนาคดี
๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ เก็บไว้เป็นต้นขั้ว
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ข้ อ ๓๑ การรั บ เงิ น โดยปกติ ใ ห้ รั บ เป็ น เงิ น สด แต่ ถ ้ า คณะกรรมการขายทอดตลาด
เห็นสมควรอาจรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงินก็ได้ โดยให้จดเลขที่เช็คหรือตั๋วแลกเงินในใบรับเงินด้วย
ในกรณีที่ไม่ใช่เช็คหรือตั๋วแลกเงินของส่วนราชการองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นเช็ค
หรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือธนาคารรับรอง
ข้อ ๓๒ เมื่อได้รับช�ำระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วไม่ว่าเป็นการช�ำระเงิน
เป็นเงินสด เช็ค หรือตัว๋ แลกเงินก็ตาม ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบให้ผมู้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เก็บรักษาต่อไป
ข้อ ๓๓ การรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด�ำเนินการเรียกร้องผู้ซื้อได้ให้ช�ำระเงินนั้นหรือด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖

		
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ ปปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายความว่ า คณะกรรมการกองทุ น การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ผู้บริหารกองทุน”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน
ตามระเบียบนี้
“พนักงานกองทุน”๓ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานประจ�ำ โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน
“ลูกจ้างกองทุน”๔ หมายความว่า บุคคลซึง่ ได้รบั การจ้างตามสัญญาจ้างเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน

๑ราชราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒ข้อ ๓ นิยามค�ำว่า “ผู้บริหารกองทุน” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓ข้ อ ๓ นิ ย ามค� ำ ว่ า “พนั ก งานกองทุ น ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๔ข้ อ ๓ นิ ย ามค� ำ ว่ า “ลู ก จ้ า งกองทุ น ” เพิ่ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

			
ข้อ ๕๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ และผู้แทนส�ำนักงาน ปปง.
เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำ นวนไม่ เ กิ น สามคน ซึ่ ง ประธานกรรมการแต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบก�ำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้คณะกรรมการ

๕ข้อ

๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กองทุนตามข้อ ๕ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต�ำแหน่งที่ว่าง๖
ข้อ ๗๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�ำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ข้อ ๘๘ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะบกพร่อง
ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นระหว่ า งที่ ก รรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต�ำแหน่ง
ที่ ว ่ า ง ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง นั้ น อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ่ ข องกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ ๙ คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกองทุน
(๒) ก�ำกับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๖ข้อ

๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๗ข้อ ๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว่ า ด้ ว ย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๘ข้อ ๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว่ า ด้ ว ย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๓) ก�ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในกองทุน
(๔) พิจารณารายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของกองทุน รายงานงบดุล และรายงาน
การจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วที่ส�ำนักงานเสนอ
(๕)๙ ออกระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับการก�ำหนดต�ำแหน่งและคุณสมบัตขิ องแต่ละต�ำแหน่ง
การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากต�ำแหน่ง การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน รวมทัง้ การก�ำหนดวัน เวลาปฏิบตั งิ าน
วันหยุด วันหยุดประจ�ำปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนและ
ลูกจ้างกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
(๖/๑)๑๐ แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน
(๗) ด�ำเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม๑๑
การลงมติของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะอนุกรรมการตามข้อ ๙ (๖) ให้น�ำวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๒

๙ข้อ

๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐ข้ อ ๙ (๖/๑) เพิ่ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว่ า ด้ ว ย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑ข้อ ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒ข้อ ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ข้อ ๑๐/๑๑๓ ให้คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก�ำหนด
ตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงาน

หมวด ๑/๑
การบริหารกองทุน๑๔

		
ข้อ ๑๐/๒ ให้ ส� ำ นั ก งานก� ำ หนดโครงสร้ า งและอั ต ราก� ำ ลั ง ของกองทุ น เพื่ อ รองรั บ
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึงลักษณะการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินของกองทุน และการใช้
ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถด�ำเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
การก�ำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่มงาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน
การก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ชือ่ ต�ำแหน่ง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือลักษณะงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ต�ำแหน่ง รวมทั้งการก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่างๆ
การด�ำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐/๓ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่าย
ประจ�ำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก�ำหนดเพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมตั กิ อ่ นวันเริม่ ต้นปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าหกสิบวันของทุกปี และให้สง่
กระทรวงการคลังก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบวันของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
การใช้จ่ายเงิน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ติ ามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๓ข้อ

๑๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๔หมวด ๑/๑ การบริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๒ และข้อ ๑๐/๓ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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หมวด ๑/๒
ผู้บริหารกองทุน๑๕

		
ข้อ ๑๐/๔ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนเพื่อท�ำหน้าที่บริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน หรือสรรหา
จากบุคคลภายนอกก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริห ารกองทุนที่สรรหาจากบุ ค คลภายนอกให้ เ ลขาธิ ก ารเป็ นผู ้ มี อ� ำ นาจ
ท�ำสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
ข้อ ๑๐/๕ การสรรหาผู้บริหารกองทุนจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการกองทุน
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึง่ จ�ำนวนไม่เกินห้าคน ท�ำหน้าทีส่ รรหาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสม
ในการบริหารกองทุน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง
ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ที่ ส รรหาจากบุ ค คลภายนอกไม่ มี ฐ านะเป็ น พนั ก งานกองทุ น หรื อ
ลูกจ้างกองทุน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา
ข้อ ๑๐/๖ ผูบ้ ริหารกองทุนทีส่ รรหาจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยต้องเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน
(๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�ำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๕หมวด ๑/๒ ผู้บริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๔ ถึงข้อ ๑๐/๑๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที่
มีการแต่งตั้ง
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ พนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐/๗ ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ที่ ส รรหาจากบุ ค คลภายนอก ให้ มี ว าระอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เห็ น สมควรให้ ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ ง มี
ผลการท�ำงานดีมีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่กองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยไม่ต้องด�ำเนินการตามข้อ ๑๐/๕ ก็ได้
ข้อ ๑๐/๘ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจาก
บุคคลภายนอกอาจพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(๔) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐/๖
การให้ผู้บริหารกองทุนออกจากต�ำแหน่งตาม (๔) คณะกรรมการกองทุนต้องมีมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้บริหารกองทุน
ข้อ ๑๐/๙ การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจาก
บุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐/๑๐ ผู้บริหารกองทุนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐/๑๑ เมือ่ ผูบ้ ริหารกองทุนต้องพ้นจากต�ำแหน่งไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการ
กองทุนด�ำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารกองทุนพ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๑๐/๑๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารกองทุน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บริหารกองทุนตามโครงสร้างและอัตราก�ำลังที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังตามข้อ ๑๐/๒ เป็นผูร้ กั ษาการแทนและมีอำ� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับผูบ้ ริหารกองทุน
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หมวด ๑/๓
พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน๑๖

			
ข้อ ๑๐/๑๓ ให้เลขาธิการเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการบรรจุแต่งตัง้ หรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน
กองทุนหรือลูกจ้างกองทุน ภายใต้กรอบอัตราก�ำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
การจ้างพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุนให้ท�ำเป็นสัญญาจ้างตามต�ำแหน่ง และ
คุณสมบัติของพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุนแต่ละต�ำแหน่งที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานกองทุนมีก�ำหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น
ส�ำหรับลูกจ้างกองทุนมีก�ำหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี
ข้อ ๑๐/๑๔ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานที่เลขาธิการได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุ น อาจได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น ก� ำ หนด โดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง

หมวด ๒
การรับเงินและทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน

			
ข้อ ๑๑ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สินที่ให้น�ำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ข้อ ๑๒ ให้ ส� ำ นั ก งานเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากของกองทุ น ไว้ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ชื่ อ บั ญ ชี
“กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
เพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สำ� นักงานเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กบั ธนาคาร
ของรัฐหรือธนาคารทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ ชือ่ บัญชี “รับ-กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
๑๖หมวด

๑/๓ พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน ข้อ ๑๐/๑๓ และข้อ ๑๐/๑๔ เพิ่มโดยระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินคดี การตรวจค้น
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานอื่ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด�ำเนินการนั้น
(๒) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชาชน เกี่ ย วกั บ
การเผยแพร่ แ ละการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุ ม หรื อ การจั ดการศึ ก ษาอบรม การร่ วมมื อ
ทั้ ง ในประเทศและระหว่ า งประเทศ และการด� ำเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ด�ำเนินกิจการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินจากกองทุนให้จ่ายได้ส�ำหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) ค่าใช้จา่ ยหรือค่าตอบแทนอืน่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓
อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
ประกาศก�ำหนด
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๔ ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
หากกรณีใดไม่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๖๑๗ การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอ�ำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บริหารกองทุน ส�ำหรับวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๒) ประธานกรรมการกองทุน ส�ำหรับวงเงินเกินห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
(๓) คณะกรรมการกองทุน ส�ำหรับวงเงินเกินห้าแสนบาท
๑๗ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๗ การสั่งจ่ายเงินตามที่ได้มีการอนุมัติสั่งจ่ายตามข้อ ๑๖ แล้วให้ด�ำเนินการจ่าย
เป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบธนาคาร
การออกเช็คสั่งจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการสั่งจ่ายเงินตามข้อ ๑๘
ข้อ ๑๘ การเปิดบัญชีและการสั่งจ่ายเงินในบัญชีตามข้อ ๑๗ ให้ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีอ�ำนาจลงนามสองฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่ า ยที่ ห นึ่ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก าร ผู ้ อ� ำ นวยการกองบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผู้อ�ำนวยการส่วนกองทุน
(๒)๑๘ ฝ่ายที่สอง ได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือเลขานุการกรม
เพื่อประโยชน์ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้ส�ำนักงาน
เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ชื่อบัญชี “จ่าย-กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” และในการจ่ายเงินให้ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๗
ข้อ ๑๙ ให้น�ำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับแก่การเก็บเงิน
และทรัพย์สินของกองทุนด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๒/๑
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน๑๙

			
ข้อ ๑๙/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๑๙/๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
ต้องด�ำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีมาตรการในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา การเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
หรือการเป็นผูก้ ระท�ำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงคุณภาพความต้องการ
ของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคา
ที่เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของทางราชการและกองทุนเป็นส�ำคัญ

๑๘ข้อ

๑๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๙หมวด ๒/๑ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องกองทุ น ข้ อ ๑๙/๑ และข้ อ ๑๙/๒
เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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หมวด ๓
การบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของกองทุน

			
ข้อ ๒๐ ให้ส�ำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานของกองทุนและมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน
(๒) รับมอบและจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน
รวมทั้งการวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน
(๓) จัดให้มีการจัดท�ำแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมทั้งด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน
ให้เกิดประโยชน์
(๔) แต่งตั้งพนักงานกองทุน ตลอดจนก�ำหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองทุน
(๕) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน
(๖) ประสานงานในการด�ำเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่คณะกรรมการกองทุนหรือ
คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย
ข้อ ๒๑ ในการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเี่ งินของกองทุนเหลืออยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากเกินความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจ่ายตามปกติ
ให้น�ำไปจัดหาผลประโยชน์โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
น�ำฝากประจ�ำตามระยะเวลาและในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินกองทุน ให้น�ำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทรัพย์สนิ
ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด และการน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดซึ่งคณะกรรมการ ปปง. ได้ออกไว้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ลงทุ น อย่ า งอื่ น โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกองทุ น และต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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หมวด ๔
การบัญชี

		
ข้อ ๒๒๒๐ ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถจัดท�ำรายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของกองทุนได้
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และให้กองทุนจัดท�ำและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
ข้อ ๒๓๒๑ การปิดบัญชีให้กระท�ำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และ
ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท�ำรายงานการเงินส่งให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อมีความเห็น เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง
และมีความเห็นแจ้งกลับมาแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงาน
การสอบบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. และนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

หมวด ๕
การตรวจสอบภายในของกองทุน๒๒

			
ข้อ ๒๔ ให้ส�ำนักงานและคณะกรรมการกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานต่างๆ ของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
แล้วให้ส�ำนักงานรายงานผลการตรวจสอบพร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อก�ำกับดูแล
ติดตามการด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจาก
กรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน
และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
๒๐ข้อ

๒๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑ข้อ ๒๓ เพิ่ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ว่ า ด้ ว ยกองทุ น
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๒หมวด ๕ การตรวจสอบภายในของกองทุน ข้อ ๒๔ ถึงข้อ ๒๖ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มกี ฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึง่ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ ต้องก�ำหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยู่บ�ำรุง
(เฉลิม อยู่บ�ำรุง)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๒๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้จนกว่าจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
๒๓ราชกิจจานุเบกษา
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดและแสดงความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
“หน่วยงานของเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นนอกจาก
หน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด

๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง/หน้า ๑/๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
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ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑
ข้อ ๕ เมื่อมีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัย
ไม่ให้ยื่นค�ำร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือศาล
มีค�ำสั่งให้คืนตามมาตรา ๕๑/๑ และได้มีการส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนแล้ว หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สิน
นั้นได้ ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน
ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้ ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจาก
กองทุนแทน
(๑) ทรัพย์ที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง
(๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
(๓) ทรัพย์สนิ ทีโ่ ดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการประเมิน
ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร
ข้อ ๗ ให้เจ้าของทรัพย์สนิ หรือผูม้ สี ทิ ธิตามกฎหมายในทรัพย์สนิ นัน้ แล้วแต่กรณี ยืน่ ค�ำขอ
ต่อส�ำนักงานก่อนพ้นก�ำหนดระยะเวลายี่สิบปี ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ แล้วแต่กรณี
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) แบบค�ำขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืนตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๒) ส�ำเนาค�ำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
(๓) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๔) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(๖) ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล พร้อมใบส�ำคัญคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
(๗) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ข้อ ๘ การจ่ายคืนเป็นเงินในกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ ให้จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้น
ตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ�ำ
ของธนาคารออมสินในจ�ำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี
การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและ
ค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�ำหนด
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ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กองทุนก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ ๓
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การด�ำเนินงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อให้การด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) จ่ายให้แก่ส�ำนักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงานทีช่ ว่ ยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้การด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้
		 (ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่ส�ำนักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
ต่อปีงบประมาณ
		 (ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจ�ำนวนเงินที่ส�ำนักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทั้งนี้
จ�ำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้ค�ำนวณต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
		 (ค) การจัดสรรเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราที่ส�ำนักงานก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
(๒) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ไม่ใช่ผมู้ หี น้าทีต่ อ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
(ก) การน�ำสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
กระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓
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		 (ข) การแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคดี
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่ตามปกติ
วิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว
			 (ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี
ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๐ (๒) ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการด�ำเนินการกับทรัพย์สินนั้น
ตามแบบรับแจ้งท้ายระเบียบนี้ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นกรณีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลให้มีการด�ำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว
จนศาลมีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามวรรคหนึง่ จะต้องส่งใบรับแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สนิ พร้อมหลักฐาน
ในการรับแจ้งให้ส�ำนักงานเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับแจ้ง การลงทะเบียนนั้น
ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๑๒ ถ้ามีผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินหลายคน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ผูแ้ จ้งความน�ำสืบทรัพย์สนิ หรือทายาทโดยธรรมของผูแ้ จ้งความน�ำสืบทรัพย์สนิ นัน้
แล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบค�ำสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและ
เป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเนาบันทึกแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
(๒) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๓) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(๔) ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล พร้อมใบส�ำคัญคดีถึงที่สุด
(๕) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตาม
ระเบียบนี้ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยให้น�ำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามข้อ ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๔
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุน ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก�ำหนด
ส่วนที่ ๕
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อ ๑๖ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น
ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินคดี การตรวจค้น
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด
ที่ เกี่ ย วข้ องกั บการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น รวมทั้ ง การสนั บสนุ น หน่ วยงานอื่ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการด�ำเนินการนั้น
(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชาชน เกี่ ย วกั บ
การเผยแพร่และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือ ทัง้ ในประเทศ
และระหว่ า งประเทศ และการด� ำ เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน
(๓) ด�ำเนินกิจการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการด�ำเนินการ
ตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของ
เอกชน
(๒) ผู ้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ต้ อ งจั ด ท�ำ แผนงาน โครงการ หรื อ ภารกิ จ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 (ก) วัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลความจ�ำเป็น ที่แสดงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
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		 (ข) สาระส�ำคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได้แก่ รายละเอียดของกิจกรรม
ขอบเขตการด�ำเนินงาน ระยะเวลาการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ
และจ�ำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน
		 (ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
(๓) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็น
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของ
ทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติ
ของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
(๔) การพิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณา
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๖
(๕) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องยื่นค�ำขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้
รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
การสนับสนุนหรือส่งเสริมนั้น สละสิทธิในค�ำขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
ที่ผู้นั้นจะยื่นขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้
(๖) เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมด�ำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ
สิ้นสุดลง ให้รายงานผลการด�ำเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ
(๗) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว อาจถูกระงับ
การสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้น
ไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนัน้ และให้ผไู้ ด้รบั การสนับสนุน
หรือส่งเสริม คืนเงินที่ได้รับไปแล้วจากกองทุนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งระงับ
การสนับสนุนหรือส่งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(เอกสารแนบท้าย แบบรับแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน)
บันทึกการรับทราบสิทธิและเงื่อนไขในการรับเงินค่าตอบแทน
ในการแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน
ข้าพเจ้า ...................................................................................................เลขบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน/เลขบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เลขหนังสือเดินทาง...............................................................
ได้รับทราบสิทธิและเงื่อนไขในการรับเงินค่าตอบแทนในการแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ . –
๑. ผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่
ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒. การแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินเป็นผลให้ศาลมีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระท�ำ
ความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ (ครบก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่ค�ำสั่งศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุดโดยไม่มีผู้ยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งศาล)
๓. การแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว
๔. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่เกิน
๑ ล้านบาทต่อคดี
๕. ถ้ามีผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินหลายคน คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามที่เห็นสมควร
๖. ผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินหรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี
ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงาน ปปง. อีกครั้ง ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ทราบ
ค�ำสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓
(ครบก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่ค�ำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุดโดยไม่มีผู้ยื่นค�ำร้องคัดค้าน
ค�ำสั่งศาล)*** พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเนาบันทึกแจ้งความน�ำสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
(๒) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๓) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(๔) ส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาล พร้อมใบส�ำคัญคดีถึงที่สุด
(๕) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ (ถ้ามี)
		

(ลงชื่อ)				
ผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน
(.........................................)

		

(ลงชื่อ)				
พยาน
(.........................................)

***หมายเหตุ การขอรับเงินค่าตอบแทนจะมีผลตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน
ได้ยื่นค�ำขอรับเงินค่าตอบแทนเมื่อครบก�ำหนด ๑ ปี นับแต่ค�ำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด โดยไม่มีผู้ยื่น
ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ศาลในคดีทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน ทัง้ นี้ ค�ำร้องขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยืน่ ภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค�ำสั่งศาลในคดีดังกล่าว
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อให้การก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกประกาศก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อัตราค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุน เมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่
ผูม้ าขอรับคืนตามข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว
ข้อ ๒ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓ อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้การด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จ่ายตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ให้จ่ายในกรณี
ที่ส�ำนักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ล้านบาทต่อปีงบประมาณ โดยจ่ายในอัตรา
ร้อยละ ๑๐ ของจ�ำนวนเงินทีส่ ำ� นักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทงั้ นี้ จ�ำนวนเงินทีส่ ง่ เข้ากองทุนทีใ่ ช้คำ� นวณ
ต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
(๒) กรณีบุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�ำสืบทรัพย์สิน ให้จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๕ ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่ศาลมีค�ำสั่งเป็นที่ยุติให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
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โดยพิจารณาตามราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ค�ำสั่งศาลเป็นที่ยุติ หรือ ณ วันส่งมอบทรัพย์สินให้กับ
รั ฐ บาลไทย หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไทยส� ำ หรั บ คดี ท่ี มี ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น นอก
ราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี
ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นนอกเหนือจากอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔
ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้ อ ๕ อั ต ราค่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งและสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานกองทุ น ตามข้ อ ๑๕
ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการก�ำหนด
ข้อ ๖ อัตราค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๗ (๔) ของระเบียบดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยพนักงานกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ ให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและให้มีหลักประกัน ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม มีความมั่นคงและก้าวหน้า
ในการท�ำงาน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานกองทุน” หมายความว่า ผู้ซึ่งส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
ข้อ ๔ การก�ำหนดต�ำแหน่ง ประเภท คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม การสรรหา
การเลือกสรร การจ้าง แบบสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมินการปฏิบัติงาน
วินัยและการรักษาวินัย การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกองทุน ให้น�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ในกรณีที่ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ก�ำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งของราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการ
ตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ และค�ำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ขาด และให้ถือว่าเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๐ (๓/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน” หมายความว่า ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการทาํ ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๔ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกีย่ วกับ
การรายงานการทําธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๕ ในการกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งได้รบั มอบหมาย
เป็นหนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
ในการกํากับและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการ
กองกํากับและตรวจสอบ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจาก
๑ราชกิจจานุเบกษา
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ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างน้อยจํานวนสองคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตัง้ ข้าราชการของสาํ นักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจาํ นวนหนึง่ คน
และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นํากฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาผลการกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่
รายงาน
(๓) เชิ ญ ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงาน หรื อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ให้ ค วามเห็ น
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธการมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้สํานักงานแจ้งผลการดําเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน
และหน่วยงานกํากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามผลการดําเนินการจนกว่าผูม้ หี น้าทีร่ ายงานจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๙ ในกรณีที่พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลและพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๑๐ ในการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการ
อาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งคําแนะนําเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า
ข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี
หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ�ำเป็นและสมควร
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ส�ำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปี
นับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้
ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) นโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารส� ำ หรั บ การประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(๓) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
๑ราชกิจจานุเบกษา
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(๔) การท�ำธุรกรรมของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท�ำขึ้นเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงส�ำหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(๕) การปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูล
ที่ น� ำ มาพิ จ ารณาในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน
(๖) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า
(๗) การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่
		 (ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
		 (ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
		 (ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจ�ำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
		 (ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ นหรื อ ผลการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการท�ำธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
(๘) การตรวจสอบการมอบอ�ำนาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนาม
ของลูกค้า
(๙) ผลการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน
(๑๐) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๑๑) การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่
เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามข้อ ๕ อาจจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๗ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
(๑) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรือน�ำกลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
(๒) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับ
รายละเอียดนัน้ หรืออยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถแสดงรายละเอียดทีไ่ ด้รบั ให้ปรากฏข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
(๓) สามารถถ่ า ยโอนรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วลงในสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล หรื อ ส่ ง ผ่ า นระบบ
สารสนเทศอื่นให้ส�ำนักงานได้ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
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(๔) เลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๘ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามระเบียบนี้ ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าว
ได้ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศหรือ
ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คดี” หมายความว่า คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
“ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ” หมายความว่า
(๑) ผู้ปฏิบัติห น้าที่ ได้แก่ กรรมการ กรรมการธุ ร กรรม อนุ ก รรมการ เลขาธิ ก าร
รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�ำแหน่ง
หรือหน้าที่ไปแล้ว หรือ
(๒) ผูช้ ว่ ยเหลือผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ได้แก่ บุคคลทีผ่ ปู้ ฎิบตั หิ น้าทีม่ อบหมายหรือร้องขอให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการหรือให้ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�ำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้แสดง
ความจ�ำนงต่อส�ำนักงานตามแบบ ปปง.- ชล.๑ ท้ายระเบียบนี้ เมื่อส�ำนักงานได้รับเรื่องจากผู้มีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือแล้ว และพิจารณาเห็นว่าเป็นคดีความที่ถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และส�ำนักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี
ต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการช่วยเหลือทั้งในชั้น
สอบสวน ไต่สวน หรือถูกฟ้องคดีตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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ข้อ ๕ การขอรับความช่วยเหลือในชั้นศาล ให้ส�ำนักงานส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
แก้ต่างคดี ในกรณีที่พนักงานอัยการปฏิเสธหรือมีเหตุขัดข้องในการรับแก้ต่างให้ และส�ำนักงาน
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทนายความด�ำเนินคดีแทน ให้มีสิทธิว่าจ้างทนายความด�ำเนินคดีได้
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในชั้นสอบสวน ไต่สวน หรือ
ถูกฟ้องคดี ให้ส�ำนักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของส�ำนักงานหรือจากเงินกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๑) การช�ำระค่าธรรมเนียมศาล
(๒) การจ้างทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�ำหนดท้ายระเบียบนี้
(๓) การวางหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
(๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าแปลเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการเดินเผชิญสืบของศาล และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว
(๕) ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๖) ค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในชั้นสอบสวน ไต่สวน หรือถูกฟ้องคดี นอกเหนือจาก (๑)
ถึง (๖) โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ
ข้อ ๗ ในคดีอาญาเมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ในการขอออกหนังสือรับรองการปล่อยตัวชัว่ คราวให้แสดงความจ�ำนงต่อส�ำนักงาน และให้เลขาธิการ
พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ ปปง. - ชล.๒ ท้ายระเบียบนี้ เพื่อน�ำไป
มอบให้พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
หนังสือรับรองตามแบบ ปปง.- ชล.๒ ตามวรรคหนึ่งจะต้องระบุจ�ำนวนเงินที่ส�ำนักงาน
ต้องชดใช้ให้แก่พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผู้มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือผิดสัญญาประกัน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานไต่สวน พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลเรียกให้ชดใช้เงินตามหนังสือรับรองการขอปล่อยตัวชั่วคราว
ให้สำ� นักงานจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม แคชเชียร์เช็ค หรือตัว๋ แลกเงินน�ำส่งผูม้ อี ำ� นาจในการปล่อยชัว่ คราว
ตามกฎหมาย
กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด�ำเนินคดี ให้ส�ำนักงานร้องขอต่อ
พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี เพื่อขอลด งด หรือคืนเงิน
ตามสัญญาประกัน
เงินทีไ่ ด้รบั คืนตามวรรคสองให้สำ� นักงานน�ำส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือคืนแก่กองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดได้วางหลักประกันไปก่อนที่
ส�ำนักงานได้ออกหนังสือรับรองให้ตามความในข้อ ๗ อาจขอให้ส�ำนักงานออกหนังสือรับรอง
เพื่อน�ำไปมอบให้พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี
ที่จ่ายไปตามข้อ ๖ คืนจากพนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือบุคคลอืน่ ใด ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือดังกล่าวเรียกร้องเงินดังกล่าวและน�ำส่งคืนส�ำนักงาน
ตามที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่เกินจ�ำนวนที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อาจมอบให้ส�ำนักงานเป็นผู้รับแทนก็ได้
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสั่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการตีความและการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายวิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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หลักเกณฑ์และอัตราการจ้างทนายความ
ข้อ ๑ ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งทนายความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
โดยพิจารณาคัดเลือกจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้กับส�ำนักงาน
ในคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป จะเสนอทนายความที่มีความรู้ ประสบการณ์ ให้ส�ำนักงานพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งก็ได้แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับส�ำนักงาน
ข้อ ๒ ค่าจ้างทนายความให้ได้รับตามค่าวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) รายคดีในศาลชั้นต้น
		 ๑.๑ คดีแพ่ง ให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		 ๑.๒ คดีอาญา ให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
		 ๑.๓ คดีปกครอง ให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) รายคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา ให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าจ้างทนายความตามข้อ ๒ จ�ำนวน
๓ คน โดยมีรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าที่ก�ำหนดค่าจ้างทนายความ
โดยให้ค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ความยากง่ายของลักษณะคดี
(๒) เวลาและงานที่ทนายความได้ปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องนั้นๆ
(๓) ความเอาใจใส่ในการด�ำเนินคดี
(๔) ค่าใช้จ่ายที่ทนายความได้เสียไป
ข้อ ๔ การปฏิบัติงานของทนายความให้เป็นไปตามมรรยาททนายความและสัญญาว่าจ้าง
ทนายความที่ท�ำขึ้นไว้ระหว่างส�ำนักงานกับทนายความ และหากพบมีการประพฤติผิดให้ส�ำนักงาน
เพิกถอนบุคคลนั้นออกจากการเป็นทนายความได้
ข้อ ๕ ในคดีที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำของผู้มีอิทธิพล หรือเป็นการกระท�ำที่มีเครือข่าย
องค์กรอาชญากรรม หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้มีสิทธิ
ได้รบั ความช่วยเหลือตัง้ แต่ ๒ รายขึน้ ไป หรือต้องใช้ทนายความทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
หากคณะกรรมการประเมินค่าจ้างทนายความเห็นสมควรจะจ่ายค่าทนายความเกินกว่าข้อ ๒
ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการว่าจ้างทนายความตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลต่อไปนี้เสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
ค่าจ้างทนายความพิจารณาอนุมัติ
(๑) ส�ำนักงาน หรือ
(๒) ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ข้อ ๖ ให้ส�ำนักงานลงนามในสัญญาว่าจ้างทนายความในการด�ำเนินคดีโดยให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล หรือเพิกถอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ค�ำอธิบาย
๑. ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกไต่สวน/ถูกกล่าวหา/ถูกฟ้อง
๒. ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์
๓. ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี
๔. ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือค�ำฟ้อง พร้อมแนบส�ำเนาหลักฐานการถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา
หรือถูกฟ้อง
๕. ให้ ร ะบุ ง านในหน้ า ที่ ห รื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เหตุ
แห่งการถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดี

280

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

281

ค�ำอธิบาย
๑. ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึง
สิ้นปีปฏิทินทับ เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๒. ให้ระบุวันที่ออกเลขหนังสือรับรอง
๓. ให้ระบุต�ำแหน่ง “พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ” “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ
“อัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย (ระบุฝ่าย)” หรือ “อธิบดีผู้พิพากษาศาลหรือผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล (ระบุชื่อศาล)” แล้วแต่กรณี
๔. ให้ระบุชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือ
ถูกฟ้องคดี
๕. ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์
๖. ให้ระบุชื่อ“พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ” “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงาน
อัยการ”หรือ “ศาล” แล้วแต่กรณี
๗. ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา
๘. ให้ระบุชื่อผู้ยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
๙. ให้ระบุชื่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งมีอ�ำนาจลงนามในหนังสือรับรอง
๑๐. ให้ระบุต�ำแหน่งและส่วนราชการภายในที่สังกัด หากเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฎิบัติหน้าที่ ให้ระบุชื่อต�ำแหน่งที่
ได้รับมอบหมาย เลขที่ค�ำสั่งและวันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี)
๑๑. ให้ระบุวงเงินประกัน
หมายเหตุ

ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จะต้องเป็น กรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึง่ ถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการ ตามอ�ำนาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�ำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว และ
หมายความรวมถึงบุคคลที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่มอบหมายหรือร้องขอให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือให้
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�ำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว โดยส�ำนักงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า
การกระท�ำทีถ่ กู สอบสวน ถูกไต่สวน หรือถูกฟ้องคดีอนั เนือ่ งมาจากการปฏิบตั กิ ารตามอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายโดยชอบ และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้เป็นผูถ้ กู กล่าวหาหรือ
ฟ้องคดีนั้นเอง
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการนําเงินตรา
หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการนําเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินตรา” หมายความว่า เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
“เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร” หมายความว่า พนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนําเงินตราเกินกว่า
จาํ นวนทีเ่ จ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินประกาศกาํ หนด หรือเงินตราต่างประเทศอันมีมลู ค่า
รวมกันเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด แล้วแต่กรณี เข้ามาในหรือออกไปนอก
ประเทศ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรทีไ่ ด้รบั แจ้งดําเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าผู้ที่นําเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
อันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าจํานวนที่กําหนดตามข้อ ๔ ผู้ใด ไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราหรือ
เงินตราต่างประเทศ หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินตราหรือเงินตรา
ต่างประเทศทีแ่ จ้งรายการนัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาํ ความผิดอาญาหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่พบพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น
ดําเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลนั้นไปยังสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๗/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

283

ข้อ ๖ การจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทําความตกลงกับกรมศุลกากร
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ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดทําเอกสารหลักฐาน และการอําพรางตน
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดทําเอกสารหลักฐาน และการอําพรางตน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานใดที่จําเป็นต้องจัดทําขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
“การอํ า พรางตน” หมายความว่ า การดํ า เนิ น การทั้ ง หลายเพื่ อ ปิ ด บั ง สถานะหรื อ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการโดยลวงผู้อ่ืนให้เข้าใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดทําเอกสารหลักฐานใดขึ้น หรือการอําพรางตนของพนักงานเจ้าหน้าที่
จะกระทําได้ในกรณีมีความจําเป็นในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
การดําเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดําเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง สํ า นั ก งานอาจทํ า ความตกลงหรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๒๒/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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ข้อ ๖ การปฏิบัติตามระเบียบนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของครอบครัว รวมถึงความเป็นส่วนตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จึงให้การดําเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบนี้ เป็นเรื่องที่มีชั้นความลับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงานผู้ใด เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ บุคคล เอกสาร หรือหลักฐาน หรือวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการตามระเบียบนี้
อันอาจเกิดความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒
การจัดท�ำเอกสารหลักฐาน
ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจําเป็น
ต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานใดขึ้ น ให้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ แสดงเหตุ ผ ล
ความจําเป็นในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ
การอนุมัติสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการ
ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถือหรือครอบครองเอกสารหลักฐาน ใช้ประโยชน์เอกสาร
หลั ก ฐานเฉพาะในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ หน้ า ที่ ต ามคํา สั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและระเบี ย บนี้
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําเอกสารหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติ
สัง่ การตามข้อ ๗ อาจดําเนินการเอง หรือร้องขอหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการจัดทําเอกสารหลักฐานดังกล่าว แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นรายงานโดยจัดทําบันทึก
เป็นหนังสือที่มีชั้นความลับให้เลขาธิการทราบ และแจ้งเรื่องให้นายทะเบียนทราบต่อไป

หมวด ๓
การอ�ำพรางตน
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจําเป็น
ต้องอําพรางตนในองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใด ให้จัดทําบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับ
แสดงเหตุผลความจําเป็นในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ
การอนุมตั สิ งั่ การให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการอําพรางตนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นอํานาจ
ของเลขาธิการ
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ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติต้องปฏิบัติภารกิจ หรือหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับ
มอบหมายและระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๒ ในการอําพรางตนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติสั่งการตามข้อ ๑๐
แจ้งเรือ่ งการอนุมตั โิ ดยอาจปกปิดเอกสารหลักฐานทีย่ งั ไม่สมควรเปิดเผย โดยจัดทาํ บันทึกเป็นหนังสือ
ที่มีชั้นความลับให้นายทะเบียนทราบ
เพือ่ ประโยชน์ในการอาํ พรางตน พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจร้องขอหรือประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในการดําเนินการดังกล่าว และเมื่อดําเนินการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น
รายงานโดยจัดทาํ บันทึกเป็นหนังสือทีม่ ชี นั้ ความลับให้เลขาธิการทราบ และแจ้งเรือ่ งให้นายทะเบียน
ทราบต่อไป

หมวด ๔
การควบคุม การเก็บรักษา และการทําลายเอกสาร ข้อมูล
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับอํานวยการสูงขึ้นไปเป็นนายทะเบียน ทําหน้าที่
ในการควบคุม เก็บรักษาทะเบียนข้อมูลเอกสารหลักฐาน และการอําพรางตน เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ให้นายทะเบียนมีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนได้ แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทําเอกสารหลักฐาน หรืออําพรางตน
รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อยืนยันเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องใช้
เอกสารหลักฐาน หรืออาํ พรางตนทุก ๖ เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ หรือเมือ่ เสร็จสิน้ ภารกิจหรือ
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย แล้ ว แต่ ก รณี ให้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ เสนอต่ อ
เลขาธิการทราบ
ข้อ ๑๕ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหมดความจําเป็นแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ ง่ ให้นายทะเบียนเพือ่ ทําลาย ส่วนข้อมูลข่าวสารอืน่ ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั หิ น้าที่ หากเห็นว่า
หมดความจําเป็นจะส่งนายทะเบียนเพื่อทําลายก็ได้
ในการทําลายตามวรรคหนึง่ ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมตั ติ อ่ เลขาธิการ และเมือ่ ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ
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หมวด ๕
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ข้ อ ๑๖ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามอํ า นาจหน้ า ที่ ต ามระเบี ย บนี้ ผู ้ ใ ดกระทํ า นอกเหนื อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้โดยสุจริต หากถูกฟ้องทางแพ่ง ทางอาญาหรือ
ทางปกครองให้ได้รับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีจากสํานักงานตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท�ำความผิด
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท�ำความผิด
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถพิจารณาด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลัง
ของประเทศหรือเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระท�ำขององค์กรอาชญากรรม หรือ
ผู้ทรงอิทธิพลที่ส�ำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง โดยในการพิจารณาว่า
การกระท�ำความผิดดังกล่าวเข้าลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่ ให้คำ� นึงถึงข้อเท็จจริง
และเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ประกอบด้วย
(๑) ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตั้งแต่
ห้าแสนบาทขึ้นไป
(๒) เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเมื่อเทียบกับความเสียหาย หรือมูลค่าทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
(๓) มีลักษณะการกระท�ำความผิดที่ร้ายแรงอันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
ส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศหรือประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
(๔) เป็นความผิดที่มีความซับซ้อนหรือด�ำเนินการในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ
ข้อ ๒ ในการพิจารณาว่าการกระท�ำความผิดใดมีลักษณะตามข้อ ๑ หรือไม่ ให้ส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บ
คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาด�ำเนินการ และการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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ข้อ ๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจด�ำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และ
ประกาศนี้ ให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณายุติการด�ำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีมติให้ด�ำเนินการต่อไป
เป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุทธิพล ทวีชัยการ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙

			
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก� ำ หนดแนวทางการประชุ ม ของคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุ ม ” หมายความว่ า การประชุ ม คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่ า ประธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึงประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ แล้วแต่กรณี
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด
และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุด
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หมวด ๑
อ�ำนาจหน้าที่ประธานกรรมการ และเลขานุการ

			
ข้อ ๕ ประธานกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก� ำ หนดวั น ประชุ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า เว้ น แต่ มี เ รื่ อ งส� ำ คั ญ หรื อ จ� ำ เป็ น หรื อ เร่ ง ด่ ว น
อาจเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้
(๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้ความเห็นชอบกับการจัดระเบียบวาระการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
(๓) สั่งเปิดประชุม ปิดประชุม พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม
ได้ตามที่เห็นสมควร
(๔) ควบคุมและด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
(๕) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม
(๖) มอบหมายเลขานุการ เพื่อด�ำเนินการใดๆ ตามมติคณะกรรมการ
(๗) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดจนถึงบริเวณที่ประชุม
(๘) มีอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้เลขานุการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เรียกหรือนัดประชุม หรือแจ้งการนัดประชุมตามค�ำสั่งของประธานกรรมการ
(๒) เตรียมระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีป่ ระธานกรรมการ
มอบหมาย
(๓) ช่วยประธานกรรมการในการควบคุมการออกเสียงลงมติ และบันทึกการออกเสียง
ลงมติ
(๔) รับผิดชอบและควบคุมการจัดท�ำรายงานการประชุม
(๕) แจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๖) อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการประชุม
(๗) รักษารายงานการประชุม ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
(๘) มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ หรื อ ตามที่ ป ระธานกรรมการ
มอบหมาย
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หมวด ๒
การประชุม

			
ข้อ ๗ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
ข้อ ๘ ในการประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิ ก าร ผู ้ อ� ำ นวยการกอง และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม แล้ ว
ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของประธานกรรมการ
ข้อ ๙ ให้ดำ� เนินการประชุมเป็นการลับในกรณีการใช้อำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดตามมาตรา ๔๙
วรรคสาม หรือกรณีอื่นใดที่ประธานกรรมการเห็นสมควร และบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้
คือ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคคลผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการเท่านั้น
ข้อ ๑๐ ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการคนหนึง่ คนใดโดยเฉพาะ หรือมีสว่ นได้เสียแล้วแต่กรณี ให้ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๑๑ ในการประชุม ให้คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นระเบียบวาระการประชุม
และต้องด�ำเนินการพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
การเปลีย่ นล�ำดับระเบียบวาระการประชุม การถอนเรือ่ งออกจากระเบียบวาระการประชุม
การพักประชุม การเลื่อนการประชุม การปิดประชุม หรือการยกเลิกประชุม ก่อนเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระการประชุมจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ และ
ให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรจะให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการก็ได้ และ
อาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ การนัดประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดล่วงหน้าน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในวรรคหนึ่งก็ได้
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการเห็ น ควรให้ เ ปลี่ ย นแปลงวั น เวลาหรื อ สถานที่ ป ระชุ ม
จากที่ก�ำหนดไว้เดิมให้เลขานุการด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมนั้นเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมตามความจ�ำเป็นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน ณ ภูมิล�ำเนา หรือ
สถานที่ท�ำการงานหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการและกรรมการก�ำหนด ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ ๑๒ วรรคสอง และหากมีเหตุจ�ำเป็นจะส่งเพิ่มเติมอีก
ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
การนัดประชุมหรือการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมตามข้อ ๑๒ วรรคสาม
และการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารตามวรรคหนึง่ อาจจัดส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ
เห็นสมควร ก็ได้
ข้อ ๑๔ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล�ำดับดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องเพื่อทราบ
(๔) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๕) เรื่องอื่นๆ
ข้อ ๑๕ ให้กรรมการและบุคคลที่มาประชุม ลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายชื่อที่จัดไว้
และให้เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการประชุม

หมวด ๓
การลงมติ

			
ข้อ ๑๖ การวินจิ ฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการผูม้ าประชุม
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยห้ามมิให้งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การคัดเลือกบุคคล
ตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาด
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ข้อ ๑๗ การออกเสี ย งลงคะแนนให้ ก ระท� ำ เป็ น การเปิ ด เผย เว้ น แต่ เ มื่ อ ที่ ป ระชุ ม
เสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงคะแนนลับ
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมเป็นครั้งๆ ไป
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ข้อ ๑๘ ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมตามวาระทุกครัง้ ประธานอาจมอบหมายให้เลขานุการ
สรุปมติของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งใดเป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ และสมควร
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือเลขาธิการ
เป็นผู้แถลงก็ได้

หมวด ๔
การจัดท�ำและการรับรองรายงานการประชุม

			
ข้อ ๑๙ ให้เลขานุการจัดท�ำรายงานการประชุม และเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
ให้การรับรองในการประชุมคราวต่อไป หรือในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเลขานุการโดยความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการจะส่งรายงานการประชุมนั้นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ก ารรั บ รอง ณ ภู มิ ล� ำ เนา หรื อ สถานที่ ท� ำ การงานหรื อ สถานที่ อื่ น ใดตามที่
ประธานกรรมการและกรรมการก�ำหนดก็ได้ โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงเหตุจ�ำเป็นที่ไม่สามารถเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการภายในก�ำหนดระยะเวลาได้
รายงานการประชุมทุก ครั้ง อย่างน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ วยรายชื่ อ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการทีม่ าประชุม ทีไ่ ม่มาประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
เหตุผล โดยสรุปประเด็นซึ่งเป็นสาระส�ำคัญ และมติของคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง
เมื่อคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้เลขานุการลงลายมือชื่อ
ก�ำกับไว้ในรายงานการประชุม
ให้เลขานุการจัดท�ำส�ำเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วอย่างน้อย
หนึ่งชุดและเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
ข้อ ๒๐ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม
ที่รับรองแล้วจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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หมวด ๕
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในการประชุม

			
ข้อ ๒๑ สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้อง
ประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำรายงาน
การประชุม เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ หรือเพือ่ การอืน่ ใดโดยได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการ
ในกรณีมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพและเสียง เพื่อประโยชน์
ในการจัดท�ำรายงานการประชุม ให้เลขานุการเก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพ
หรือการบันทึกภาพและเสียงไว้จนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ได้กลับมาร่วมประชุมและมิได้ทักท้วง จึงจะท�ำลายหรือลบสิ่งที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงหรือ
แถบบันทึกภาพดังกล่าวได้
ข้อ ๒๓ ในที่ประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยค�ำที่ไม่สุภาพ กล่าวค�ำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้ายบุคคลอื่น
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยามกรรมการ
(๓) กล่าวถ้อยค�ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
(๔) ขัดขวางการพิจารณาหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๔ ผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาระเบี ย บและ
ความเรียบร้อยในการประชุม ประธานกรรมการมีอ�ำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�ำพูด หรือ
สั่งการอื่นใดตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ในกรณีผู้ใดขัดค�ำสั่งประธานกรรมการและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�ำ
การให้เสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการ ประธานกรรรมการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกระท�ำ
การในเรื่องนั้น หรือสั่งให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
ค�ำสั่งของประธานกรรมการตามความในหมวดนี้ ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๕ บุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมต้องรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามค�ำสั่งของประธานกรรมการ
การเปิดเผยหรือเผยแพร่มติหรือผลของการประชุมหรือรายงานการประชุมทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณา หรือโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
แล้วแต่กรณี ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใด
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โดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรือ่ งการด�ำเนินการในการประชุม
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๒๖ ในกรณีมผี กู้ ระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามความในหมวดนี้ ประธานกรรมการ
อาจพิจารณามอบหมายให้เลขานุการด�ำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายสุทธิพล ทวีชัยการ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๔๖/๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้มี ใช้และพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ติดตัวจากผู้อนุญาต
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ตามระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกค�ำสัง่ หรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

		
ข้อ ๕ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ตามระเบียบนี้ หมายความว่า อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ของส�ำนักงานซึ่งได้ท�ำเครื่องหมายและบัญชีไว้แล้ว
ข้อ ๖ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ให้น�ำไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้น
ข้อ ๗ ให้ส�ำนักงานจัดให้มีที่ส�ำหรับเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์
ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
๑ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๒
การอนุญาต

		
ข้อ ๘ การอนุญาตให้มี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ติดตัว
ให้ ผู ้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณาอนุ ญ าตเฉพาะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ต ามภารกิ จ
และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๙

หมวด ๓
ผู้รับอนุญาต

		
ข้อ ๙ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสงค์จะขออนุญาตมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน
หรือยุทธภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
		 (ก) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 ๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�ำนักงาน
			 ๒) เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส่ ว นราชการอื่ น ซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประเภทบริหาร ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการ ต�ำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ทีป่ ฏิบตั งิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรือต�ำแหน่งประเภททัว่ ไปตัง้ แต่ระดับปฏิบตั งิ านทีป่ ฏิบตั งิ าน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
			 ๓) เป็นข้าราชการต�ำรวจหรือทหาร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
			๔) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 (ข) ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 (ค) ไม่เคยมีพฤติการณ์เสื่อมเสียเกี่ยวกับการมี ใช้ หรือพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
หรือยุทธภัณฑ์
		 (ง) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์จากทาง
ราชการทหารหรือต�ำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกับหน่วยงานดังกล่าว
(๒) ลักษณะต้องห้าม
		 (ก) เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือติดยาเสพติดให้โทษ
		 (ข) เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็นภัย
ต่อสังคม
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ข้อ ๑๐ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๙
ผู้ใดมีความจ�ำเป็นต้องใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ ให้ยื่นค�ำขอพร้อมหลักฐาน
ตามที่นายทะเบียนก�ำหนดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้รับรองเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอใช้
ก่อนเสนอค�ำขอต่อผู้อนุญาตต่อไป
ค�ำขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาค�ำขอตามข้อ ๑๐ แล้ว หากเห็นชอบกับค�ำขอดังกล่าว
ให้มีค�ำสั่งอนุญาตให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งนี้ จะอนุญาตได้ไม่เกินคราวละหกเดือน
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามข้ อ ๑๑ แล้ ว ให้ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตไปยื่ น ขอรั บ อาวุ ธ ปื น
เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์จากนายทะเบียน โดยท�ำหลักฐานมอบไว้แก่นายทะเบียน
หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๓ ผูร้ บั อนุญาตมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์
ดังนี้
(๑) ดูแลและบ�ำรุงรักษาให้ดีท่ีสุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานตามปกติจนกว่าจะได้น�ำส่งคืนนายทะเบียน
(๒) รายงานสภาพให้นายทะเบียนทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) รายงานการใช้ต่อนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้
(๔) รายงานเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีที่เกิดการช�ำรุด สูญหาย
บุบสลายหรือถูกท�ำลาย
(๕) น�ำส่งคืนนายทะเบียนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต
หรือเมื่อครบก�ำหนดการอนุญาต หรือเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ชดใช้ความเสียหายอย่างใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เว้นแต่ความเสียหายนัน้ เกิดเพราะเหตุสดุ วิสยั
หรือเกิดจากการใช้งานปกติ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
การรายงานตาม (๒) (๓) และ (๔) และการส่งคืนตาม (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการ
ก�ำหนด

หมวด ๔
การพา

		
ข้อ ๑๔ ในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ออกไปนอกบริเวณที่ตั้ง
ของส�ำนักงานผู้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสืออนุญาตที่ผู้อนุญาตออกให้ติดตัวไปด้วย เว้นแต่กรณี
มีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
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ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์
ไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น และห้ามผู้รับอนุญาต
พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด
เว้นแต่ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ห้ามผู้รับอนุญาตท�ำการยิงหรือท�ำการทดสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์
โดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีผู้รับอนุญาตแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยโดยใส่
ซองปื น กระเป๋ า ถื อ หรื อ อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ อื่ น ใดที่ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด และสภาพของอาวุ ธ ปื น
เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ชนิดนั้น
(๒) ในกรณีผรู้ บั อนุญาตไม่ได้แต่งเครือ่ งแบบ ให้พาไปโดยมิดชิดจนไม่อาจสังเกตเห็นได้งา่ ย
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ อ าวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น หรื อ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ถู ก ยึ ด ตามกฎหมาย
ให้ผู้รับอนุญาตรีบรายงานต่อผู้อนุญาตโดยเร็ว

หมวด ๕
นายทะเบียน

		
ข้อ ๑๗ ให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการระดั บ ช� ำ นาญการพิ เ ศษขึ้ น ไปหนึ่ ง คนเป็ น
นายทะเบียนและอาจแต่งตั้งข้าราชการระดับช�ำนาญการขึ้นไปเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนตามที่เห็น
สมควร โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ของส�ำนักงาน ดังนี้
(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา
(๒) ก�ำหนดแนวทางการเบิกจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจ�ำนวน และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตทุกสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกปี หรือตามที่ผู้อนุญาตจะมีค�ำสั่ง
(๔) จัดท�ำหนังสืออนุญาตให้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ และให้มี
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ติดตัวตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนดเสนอต่อผู้อนุญาต
ตามข้อ ๑๑
(๕) รายงานต่อผู้อนุญาตทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
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(๖) รายงานความเห็ น เสนอต่ อ ผู ้ อ นุ ญ าต เพื่ อ เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕
(๗) รวบรวมรายงานตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) และรายงานความเห็นเสนอต่อผูอ้ นุญาต
(๘) รับการส่งคืนตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒ และตรวจสอบสภาพ หรือรายงานต่อผู้อนุญาต
ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง
(๙) ติดตามการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๖) และรายงานพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อผู้อนุญาต
(๑๐) เสนอต่อเลขาธิการให้มีการจ�ำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์
ที่ช�ำรุดเสื่อมสภาพ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และรายงานการจ�ำหน่าย
ต่อคณะกรรมการ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย
การรายงานตาม (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๘ เมื่ อ ผู ้ อ นุ ญ าตเห็ น สมควร หรื อ ได้ รั บ รายงานความเห็ น ของนายทะเบี ย น
ตามข้อ ๑๗ (๑๐) ผู้อนุญาตอาจสั่งให้มีการจ�ำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุได้ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และรายงานให้
คณะกรรมการทราบในคราวการประชุมถัดไป

หมวด ๖
การสิ้นผลและการเพิกถอนการอนุญาต

		
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
ข้อ ๒๐ ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศที่เลขาธิการก�ำหนด
(๓) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
ยุทธภัณฑ์
(๔) เมือ่ ผูอ้ นุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตามข้อ ๑๗ (๖)
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หมวด ๗
การส่งคืนและการชดใช้ค่าเสียหาย

		
ข้อ ๒๑ การส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ให้ส่งคืนทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจ เมื่อมีค�ำสั่งเพิกถอนการอนุญาต เมื่อครบก�ำหนดการอนุญาต หรือเมื่อพ้นจากการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจส่งคืนได้ ก็ให้ส่งคืนทันที
นับแต่วันที่เหตุผลและความจ�ำเป็นนั้นสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๒ การส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
ให้ส่งคืนภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ทั้งนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่น�ำส่งคืน
ต่อนายทะเบียน
(๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต
(๒) สามีหรือภริยาของผู้รับอนุญาต
(๓) ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต
(๔) ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต
(๕) ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต หรือ
(๖) ผู้ครอบครอง
ในกรณีที่ปรากฏว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ ตามวรรคหนึ่งสูญหาย
ไม่สามารถน�ำส่งคืนได้ ให้บุคคลตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แล้วแต่กรณี แจ้งผู้บังคับบัญชาของ
ผู้รับอนุญาตทราบโดยทันที เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนรายงานผู้อนุญาตต่อไป
การแจ้งและรายงานตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๓ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๖) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หมวด ๘
การควบคุมและก�ำกับดูแล

		
ข้อ ๒๔ ผูร้ บั อนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบนีโ้ ดยเคร่งครัด หากกระท�ำการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาด�ำเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุทธิพล ทวีชัยการ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการด�ำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๑

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการด�ำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ผู ้ ร ้ อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ไ ด้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งเพื่ อ ขอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
การกระท�ำใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงาน หรือเลขาธิการ โดยอ้างว่าตนได้รับผลกระทบ
จากการเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน อั น เนื่ อ งมาจากการใช้ อ� ำ นาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ไม่รวมถึงการบริหารราชการภายใน
ส�ำนักงาน
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงาน หรือเลขาธิการ ซึ่งถูกผู้ร้อง
อ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด
และเมื่อได้วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด
๑ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๑
การยื่นและการรับค�ำร้อง

		
ข้อ ๕ บุคคลที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานอันเนือ่ งมาจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีสิทธิยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการด�ำเนินการตามระเบียบนี้
ค� ำ ร้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งท� ำ เป็ น หนั ง สื อ โดยใช้ ภ าษาไทยด้ ว ยถ้ อ ยค� ำ สุ ภ าพ และ
เป็นไปตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ค�ำร้องตามข้อ ๕ ให้ยนื่ ทีส่ ำ� นักงานหรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนไปยังส�ำนักงาน
ก็ได้
เมื่อส�ำนักงานได้รับค�ำร้องไว้แล้ว ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักงานด้วยตนเอง ให้ส�ำนักงานตรวจสอบความถูกต้อง
ของค�ำร้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้นทันที หากเห็นว่าค�ำร้องใดมิได้ด�ำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนีใ้ นสาระส�ำคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้สำ� นักงานแนะน�ำให้ผรู้ อ้ งด�ำเนินการ
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนทันที หรือกรณีที่ไม่อาจตรวจพบข้อไม่สมบูรณ์ได้
ในวันที่ได้รับค�ำร้องให้ส�ำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำร้อง โดยผู้ร้องต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๒) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักงานโดยตัวแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำร้องและความครบถ้วนของเอกสาร หากเห็นว่า
ค� ำ ร้ องใดมิ ไ ด้ด�ำเนินการให้เ ป็นไปตามระเบี ย บนี้ ในสาระส� ำ คั ญ หรื อ มี เ อกสารใดไม่ ครบถ้ วน
ให้ส�ำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง โดยผู้ร้องต้อง
ด�ำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ในกรณีที่พ้นก�ำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว หากผู้ยื่นค�ำร้องไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค�ำร้องไม่ประสงค์ที่จะให้ส�ำนักงานด�ำเนินการตามค�ำร้องต่อไป
และส�ำนักงานจะไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาก็ได้ เว้นแต่เป็นค�ำร้องที่ได้รับจากส่วนราชการอื่นเพื่อให้
ส�ำนักงานด�ำเนินการ หรือค�ำร้องที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระท�ำใดของผู้ถูกร้อง
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้รับเรื่องไว้พิจารณา
ให้ส�ำนักงานเสนอเรื่องตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี ต่อประธานกรรมการ
เพื่อแจ้งคณะกรรมการทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด�ำเนินการตามระเบียบนี้
รวมทั้งให้แจ้งการรับค�ำร้องให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว
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หมวด ๒
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

		
ข้อ ๗ เมือ่ คณะอนุกรรมการได้รบั เรือ่ งแล้ว ให้ดำ� เนินการตรวจสอบค�ำร้อง โดยหากค�ำร้อง
ที่รับมอบหมายนั้นมีจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งค�ำร้อง และค�ำร้องดังกล่าวมีข้อกล่าวอ้างหรือประเด็น
ร้องเรียนอย่างเดียวกัน คณะอนุกรรมการอาจรวมพิจารณาและมีความเห็นเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากค�ำร้อง ค�ำชี้แจงของผู้ถูกร้อง
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณากลั่นกรองและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจ�ำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงที่เพียงพอ อาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ
ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้ก็ได้
รายงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
(๒) เหตุแห่งการร้อง ความประสงค์ของผู้ร้อง รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๓) สรุปข้อเท็จจริงจากค�ำร้อง ค�ำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลในประเด็นหรือเรื่องที่พิจารณา
(๖) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวด ๓
การพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการ

		
ข้อ ๙ เมื่อได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ หากปรากฏข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานว่าการกระท�ำใดของผู้ถูกร้องเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�ำนั้น
ในกรณีรายงานทีค่ ณะอนุกรรมการเสนอมา มีขอ้ เท็จจริงหรือพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์
ที่จะพิจารณาได้ คณะกรรมการอาจด�ำเนินการเองหรือให้คณะอนุกรรมการด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและมีมติได้
เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�ำ ให้ประธานกรรมการมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว
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ข้อ ๑๐ การยุติการด�ำเนินการตามค�ำร้อง ให้กระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระท�ำของผู้ถูกร้องเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
(๒) เมื่อเหตุแห่งค�ำร้องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายนั้นได้ล่วงพ้นหรือสิ้นสภาพไปแล้ว
(๓) เรื่องที่ผู้ร้องขอให้มีค�ำสั่งระงับหรือยับยั้งนั้น ปรากฏว่าส�ำนักงานได้ยื่นเรื่องไปยัง
พนักงานอัยการแล้ว หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีค�ำสั่งเด็ดขาด
แล้วในประเด็นเดียวกันกับการขอให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�ำใดของผู้ถูกร้อง
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันส�ำคัญ
ซึ่งอาจท�ำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๕) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนค�ำร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนสาบสูญตามค�ำสัง่ ศาล โดยไม่มที ายาท หรือผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ทิ กั ษ์
แล้วแต่กรณีเข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
(๖) เหตุอนื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร โดยค�ำนึงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
เมื่อคณะกรรมการมีมติยุติการด�ำเนินการค�ำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

307

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยค�ำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการด�ำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๓๗/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทนหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของผู ้ ใ ห้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ ผู ้ ที่ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ มู ล
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ให้ถ้อยค�ำ” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกเรียกมาให้ถ้อยค�ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ด�ำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชดเชยการขาดรายได้จากงาน
ที่ต้องท�ำ ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พักอาศัย
“ประโยชน์อื่นใด” หมายถึง ประโยชน์ที่มิใช่ค่าตอบแทน เช่น หนังสือชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ

๑ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๔ ผู้ให้ถ้อยค�ำที่มาให้ถ้อยค�ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงาน หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเป็ น การชั่ ว คราว ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ
ประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาให้ถ้อยค�ำเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ
ข้อ ๕ ค่าตอบแทนผู้ให้ถ้อยค�ำตามข้อ ๔ ให้จ่ายในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าชดเชยการขาดรายได้จากงานที่ต้องท�ำ ให้จ่าย
ในลักษณะเหมาจ่าย วันละ ๓๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้ถ้อยค�ำจนถึงวันที่ให้ถ้อยค�ำเสร็จสิ้น
โดยให้ค�ำนวณจ�ำนวนวันตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ เศษของวันให้ถือเป็น ๑ วัน
(๒) ค่าเดินทาง ให้จ่ายทั้งไปและกลับตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรากิโลเมตร
ละ ๔ บาท โดยประมาณการระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถ
เดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทาง
ตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล
กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงหรือของหน่วยงานอื่น ให้ผู้ให้ถ้อยค�ำเป็นผู้รับรอง
ระยะทางในการเดินทาง
(๓) ค่าเช่าที่พักอาศัย ในกรณีผู้ให้ถ้อยค�ำมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่ตั้งส�ำนักงาน
หรือสถานทีอ่ นื่ ใดซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นการชัว่ คราวและจ�ำเป็นต้องพักอาศัย
ในเขตจังหวัดที่ตั้งส�ำนักงานหรือสถานที่อื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณีอันเนื่องมาจากการถูกเรียกมา
ให้ถ้อยค�ำ ให้จ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยในลักษณะเหมาจ่าย วันละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าตอบแทนผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการของ
คณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๗ ในกรณีที่เห็นสมควรส�ำนักงานจะจัดให้มีประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ให้ถ้อยค�ำหรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๘ ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ของส�ำนักงาน และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามแบบท้ายระเบียบนีไ้ ว้ เพือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
พ.ศ. ๒๕๖๓

		
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มกี ารฝึกอบรมให้แก่ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๖๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ให้สำ� นักงานจัดให้มกี ารฝึกอบรมเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงการแพร่ขยาย
อาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงให้แก่ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยส�ำนักงาน
อาจด�ำเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ด�ำเนินการก็ได้
ข้อ ๕ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการจัดท�ำหรือควบคุมการจัดท�ำรายงานการท�ำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า
แสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน
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ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดท�ำหรือควบคุมการจัดท�ำรายงานการท�ำธุรกรรม หรือด้านการจัดให้
ลูกค้าแสดงตน หรือด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ามีการปรับปรุงแก้ไข
ส�ำนักงานอาจประกาศให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๖ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยส�ำนักงานหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
(๒) การประเมิ น การบริ ห าร และการบรรเทาความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๓) การจัดท�ำรายงานการท�ำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๕) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทาง
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และ
การรายงานส�ำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชาตามวรรคหนึ่ง ส�ำนักงาน
หรือนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสามารถก�ำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมกับประเภท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขนาด และความเสี่ ย งของประเภทธุ ร กิ จ แต่ ร ะยะเวลารวมตลอดหลั ก สู ต รแล้ ว
ต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
ข้อ ๗ ในการจัดการฝึกอบรม วิทยากรประจ�ำหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยายตามข้อ ๖ โดยมีประสบการณ์
การท�ำงาน ในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ข้อ ๘ นิ ติ บุ ค คลใดที่ ป ระสงค์ จ ะจั ด การฝึ ก อบรมให้ ยื่ น ความจ� ำ นงต่ อ เลขาธิ ก าร
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ แสดงความจ� ำ นง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ชื่ อ หลั ก สู ต ร และ
กลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการฝึกอบรม
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรมตามข้อ ๖
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(๔) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องวิทยากรตามข้อ ๗ พร้อมหัวข้อวิชาทีจ่ ะบรรยาย
(๕) รูปแบบ วิธีการจัดการฝึกอบรม เช่น การบรรยายในห้อง (Classroom) หรือ
การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดส่งสื่อการบรรยาย
มาพร้อมด้วย
ให้ส�ำนักงานพิจารณาหนังสือแสดงความจ�ำนงตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ ๙ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมต้องส่งแผนการฝึกอบรม
มายังส�ำนักงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของส�ำนักงาน
แผนการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัน เวลา
สถานที่จัดการฝึกอบรม วิทยากร รายวิชา และอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บ
ข้อ ๑๐ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
การฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ หากพบว่านิติบุคคลใดด�ำเนินการผิดไปจากหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบ ให้ส�ำนักงานแจ้งนิติบุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด
หากยังฝ่าฝืนให้ส�ำนักงานยกเลิกการเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบต้ อ งจั ด การทดสอบความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เมื่อผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลออกหลักฐานแก่
ผูผ้ า่ นการฝึกอบรม พร้อมทัง้ ส่งรายชือ่ ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมให้สำ� นักงาน ทัง้ นี้ หลักฐานและรายละเอียด
รายชื่อให้เป็นไปตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บส�ำเนาหลักฐาน
การฝึกอบรม รวมทั้งส�ำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
โดยส�ำเนาหลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และ
สามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่ส�ำนักงานร้องขอ
ข้อ ๑๓ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รมาตรฐานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส�ำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตาม
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ส�ำนักงานจัดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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กับการปฏิบัติงานด้านการจัดท�ำหรือควบคุมการจัดท�ำรายงานการท�ำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า
แสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
ตามข้อ ๑๓ แต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ เพือ่
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
			
			

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม
ว่าด้วยการประชุมและการออกค�ำสั่ง
พ.ศ. ๒๕๕๕

		
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรม และการออกค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการธุ ร กรรมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ
การออกค�ำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการธุรกรรม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธุรกรรม
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส�ำนวนคดี
“ฝ่ายเลขานุการ” หมายความว่า ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ และข้าราชการส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เลขาธิการมอบหมาย
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยนั้นเป็นอันเด็ดขาด
๑ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๑
องค์ประชุม อ�ำนาจหน้าที่ประธานกรรมการ และเลขานุการ
ข้อ ๕ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
โดยให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ข้อ ๖ ประธานกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่มี
เรื่องส�ำคัญหรือจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้
(๒) เรียกหรือนัดประชุม หรือสั่งให้เลขานุการเรียกหรือนัดประชุม
(๓) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม
(๔) สั่งเปิดประชุม ปิดประชุม พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม
ได้ตามที่เห็นสมควร
(๕) ควบคุมและด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
(๖) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม
(๗) มอบหมายเลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการใดๆ
ตามมติคณะกรรมการ
(๘) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดจนถึงบริเวณที่ประชุม
(๙) มีอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการส�ำนักงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้เลขานุการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เรียกหรือนัดประชุม หรือแจ้งการนัดประชุมตามค�ำสั่งของประธานกรรมการ
(๒) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการเลือกประธานในที่ประชุมตามข้อ ๕ วรรคสอง
(๓) เตรียมระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานกรรมการ
หรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี
(๔) เชิญกรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็นประธานในทีป่ ระชุมตามข้อ ๕ วรรคสอง เข้าปฏิบตั หิ น้าที่
(๕) ช่วยประธานกรรมการในการควบคุมการออกเสียงลงมติ และบันทึกการออกเสียงลงมติ
(๖) รับผิดชอบและควบคุมการท�ำรายงานการประชุม
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(๗) แจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๘) อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการประชุม
(๙) รักษารายงานการประชุม ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
(๑๐) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
(๑๑) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) มีอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๙ ให้ด�ำเนินการประชุมเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่มีสิทธิอยู่ในห้องประชุม
หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ คือ
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการ
(๓) เลขานุการ
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
(๕) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ข้าราชการส�ำนักงานซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ
(๗) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บุคคลตาม (๔) ถึง (๗) เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการมีสทิ ธิแสดง
ความคิดเห็นหรือแถลงข้อเท็จจริงใดๆ ในทีป่ ระชุม หรือตอบข้อซักถามในเรือ่ งทีแ่ สดงความเห็นหรือ
แถลงข้อเท็จจริงนั้นก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่ง
คนใดโดยเฉพาะแล้วแต่กรณี ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการ
ชั่วคราว
ข้อ ๑๐ ในการประชุม ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
และต้องด�ำเนินการพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
การเปลีย่ นล�ำดับระเบียบวาระการประชุม การถอนเรือ่ งออกจากระเบียบวาระการประชุม
การพักประชุม การเลื่อนการประชุม การปิดประชุม หรือการยกเลิกประชุม ก่อนเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระการประชุมจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ และให้
เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรจะให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการก็ได้ และ
อาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ การนัดประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดล่วงหน้าน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในวรรคหนึ่งก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมจาก
ที่ก�ำหนดไว้เดิม ให้เลขานุการด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมนั้นเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมตามความจ�ำเป็นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน ณ ภูมิล�ำเนา หรือสถานที่
ท�ำการงาน หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการและกรรมการก�ำหนด ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่ เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ วรรคสอง และหากมีเหตุจ�ำเป็นจะส่งเพิ่มเติมอีก
ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
การนัดประชุมหรือการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมตามข้อ ๑๑ วรรคสาม
และการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารตามวรรคหนึ่ง อาจจัดส่งทางไปรษณีย์
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีอื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการเห็นสมควร ก็ได้
ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล�ำดับดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณากรณีเร่งด่วน
(๓) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(๕) เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
(๖) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(๗) เรื่องอื่นๆ
ข้อ ๑๔ ให้บุคคลตามข้อ ๙ ที่มาประชุม ลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายชื่อที่จัดไว้
และให้เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการประชุม
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หมวด ๓
การพิจารณาและการลงมติ

		
ข้ อ ๑๕ ในการประชุ ม ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาไปตามล� ำ ดั บ ที่ จั ด ไว้ ใ นระเบี ย บวาระ
การประชุม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นอ�ำนาจของประธานกรรมการ
(๑) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อพิจารณา
พร้อมกัน
(๒) คณะกรรมการขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
(๓) ขอให้คณะกรรมการพิจารณากรณีเรื่องเร่งด่วน
(๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
(๖) ขอให้ปิดการประชุม
ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการมีอ�ำนาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะตัว โดยอาจสั่งให้บุคคลตามข้อ ๙ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ออกจาก
ที่ประชุมก็ได้
ข้อ ๑๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยห้ามมิให้งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๔
การจัดท�ำและการรับรองรายงานการประชุม

		
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการจัดท�ำรายงานการประชุม และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้การรับรองในการประชุมคราวต่อไป เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็น เลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบถึงเหตุจ�ำเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้
รายงานการประชุมทุกครั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่มาประชุม
ที่ไม่มาประชุม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผล โดยสรุปประเด็นซึ่งเป็นสาระส�ำคัญ และมติของ
คณะกรรมการ ในแต่ละเรื่อง
เมื่อคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้เลขานุการลงลายมือชื่อ
ก�ำกับไว้ในรายงานการประชุม
ให้เลขานุการจัดท�ำส�ำเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วอย่างน้อย
หนึ่งชุด และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
ข้อ ๑๙ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม
ที่รับรองแล้วจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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หมวด ๕
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในการประชุม

		
ข้อ ๒๐ สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้องประพฤติตน
ให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
การแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้แต่งเครือ่ งแบบตามระเบียบทีส่ ำ� นักงานก�ำหนดหรือ
ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ
ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำรายงานการ
ประชุมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเพื่อการอื่นใด โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ
ในกรณีมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพและเสียง เพื่อประโยชน์
ในการจัดท�ำรายงานการประชุม ให้เลขานุการเก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพ
หรือการบันทึกภาพและเสียงไว้จนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ได้กลับมาร่วมประชุมและมิได้ทักท้วง จึงจะท�ำลายหรือลบสิ่งที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียง
หรือแถบบันทึกภาพดังกล่าวได้
ข้อ ๒๒ ในที่ประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยค�ำที่ไม่สุภาพ กล่าวค�ำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้ายบุคคลอื่น
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยามกรรมการ
(๓) กล่าวถ้อยค�ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
(๔) ขัดขวางการพิจารณาหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๓ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ในการประชุม ประธานกรรมการมีอ�ำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�ำพูด หรือสั่งการอื่นใด
ตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ในกรณีผู้ใดขัดค�ำสั่งประธานกรรมการและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�ำการ
ให้เสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการ ประธานกรรรมการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกระท�ำการ
ในเรื่องนั้น หรือสั่งให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
ค�ำสั่งของประธานกรรมการตามความในหมวดนี้ ให้ถือเป็นเด็ดขาด
ข้อ ๒๔ บุคคลดังระบุไว้ในข้อ ๙ ต้องรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ิ
การตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามค�ำสั่งของประธานกรรมการหรือเลขาธิการ
แล้วแต่กรณี
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การเปิดเผยหรือเผยแพร่มติหรือผลของการประชุมหรือรายงานการประชุมทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณา หรือโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อความใดโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ หรือเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรือ่ งการด�ำเนิน
การในการประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๒๕ ในกรณีมีผู้กระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดนี้ ประธานกรรมการ
อาจพิจารณามอบหมายให้เลขานุการด�ำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องก็ได้

หมวด ๖
การออกค�ำสั่งและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง

		
ข้อ ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อส�ำนักงานได้รับรายงานการท�ำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการท�ำการตรวจสอบเบือ้ งต้น ถ้าปรากฏว่า
การท�ำธุรกรรมใดมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ อาจมีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สนิ ใด
ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด ให้สำ� นักงานเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
สั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ถ้าเห็นว่าเรื่องที่เสนอมายังไม่เพียงพอที่จะพิจารณา
สั่งการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเลขาธิการด�ำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องที่เสนอมาตามข้อ ๒๖ อาจด�ำเนินการตาม
มาตรา ๔๙ ได้ เพียงแต่ยังขาดหลักฐานบางประการที่จะท�ำให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน
ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตรวจสอบทรัพย์สนิ หรือจะมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการด�ำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าว
ข้อ ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการก�ำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือมีมติหรือ
ค�ำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�ำค�ำสั่ง โดยให้
เป็นไปตามข้อ ๓๑ และส่งค�ำสั่งดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบก่อนเสนอค�ำสั่งต่อ
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาลงนามในค�ำสั่งโดยเร็ว
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ในกรณีการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้เลขาธิการ
รายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว
ข้อ ๓๑ การออกค�ำสั่งตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามแบบที่ประธาน
กรรมการประกาศก�ำหนด
ในการเสนอรายงานหรือข้อมูลเพือ่ ออกค�ำสัง่ ตามวรรคหนึง่ และการเสนอค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักและผู้อ�ำนวยการส่วน
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องก่อนน�ำเสนอ
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตามมติดังกล่าวโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้จัดท�ำต้นฉบับเอกสารส�ำนวนคดี พร้อมทั้งส�ำเนาส�ำนวนคดีดังกล่าวส่งพนักงานอัยการ
ตามจ�ำนวนที่ร้องขอ และจัดท�ำส�ำเนาส�ำนวนคดีอีกหนึ่งชุดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อเก็บรักษาไว้
เป็นฐานข้อมูลของส�ำนักงาน
ในกรณีมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ พยานหลั ก ฐานดั ง กล่ า วให้ พ นั ก งานอั ย การเพื่ อ ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายและ
ฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมไว้ในส�ำเนาส�ำนวนคดีเดิม
ข้อ ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งใบส�ำคัญที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้ว รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำเนาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล เป็นต้น ส่งให้ส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป และฝ่ายเลขานุการ เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในส�ำเนา
ส�ำนวนคดีเดิม
การเก็บรักษาและการบริหารจัดการส�ำเนาส�ำนวนคดีให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๔ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุมให้เก็บ
รักษาไว้เป็นเอกสารลับในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี
การทําลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๓๙/๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
ในหมวด ๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมและส่งข้อมูลตามแบบที่ก�ำหนดแก่ฝ่ายเลขานุการโดยเร็ว เพื่อจัดท�ำรายงานสรุปและเสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายวิรัช ชินวินิจกุล
ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม
ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาด�ำเนินการ และการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖

		
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง การตรวจสอบรายงาน ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ การเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดี
ต่อคณะกรรมการธุรกรรม และก�ำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรือ่ ง การตรวจสอบ
การพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การ และการควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมและมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เรื่อง” หมายความว่า รายงาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมของบุคคล
นิติบุคคลหรือองค์กร หรือพฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ทีจ่ ะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกีย่ วข้องหรือเคยเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูก้ ระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายกับผู้กระท�ำความผิด
“ส�ำนวนคดี” หมายความว่า เรื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากกองข่าวกรองทางการเงิน
และการพิจารณาของเลขาธิการแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็น
บุคคลผูซ้ งึ่ เกีย่ วข้องหรือเคยเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูก้ ระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานที่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับเรื่องไว้
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
รับผิดชอบตามภารกิจของส่วนราชการที่ตนสังกัดหรือที่เลขาธิการมอบหมาย
“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒		
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้ค�ำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และต้อง
ปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินคดี โดยค�ำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) ต้องไม่เปิดเผยหรือท�ำให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือตามค�ำสัง่ ของประธานกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญ
ั หาหรือข้อขัดข้องเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีห้ รือมีเหตุจำ� เป็นอย่างยิง่
ที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และ
เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด
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หมวด ๑
การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ส่วนที่ ๑
การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

		
ข้อ ๗ การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
ตรวจสอบ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็น
บุค คลผู ้ ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐาน
ฟอกเงิน
การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องกระท�ำโดยลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
		
ส่วนที่ ๒
การรับเรื่องจากเอกชน
ข้อ ๘ การรับเรื่องจากเอกชนเพื่อให้ส�ำนักงานด�ำเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ต้องกระท�ำโดยลับ จะเปิดเผยชื่อที่อยู่หรือข้อมูลของผู้แจ้งให้บุคคลอื่นทราบมิได้ เว้นแต่เป็น
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
วิธกี ารปกปิดชือ่ ผูแ้ จ้งเรือ่ งตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
ข้อ ๙ ช่องทางในการรับเรื่องจากเอกชน เพื่อให้ส�ำนักงานด�ำเนินการตรวจสอบ มีดังนี้
(๑) การรับแจ้งเป็นหนังสือไม่ว่าโดยตรงหรือทางไปรษณีย์หรือตู้ ปณ.ที่ส�ำนักงานเปิดไว้
(๒) การรับแจ้งทางโทรสารหรือทางระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทาง
เว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(๓) การรับแจ้งทางโทรศัพท์
(๔) การรับแจ้งโดยผู้แจ้งมาด้วยตนเอง
(๕) การรับแจ้งทางช่องทางอื่น
การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องท�ำการบันทึกข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงไว้ก่อนส่งให้กองข่าวกรองทางการเงินต่อไป
ข้อ ๑๐ การรับเรื่องตามข้อ ๙ อย่างน้อยต้องมีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง
(๒) ระบุเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานตามสมควรเกี่ยวกับ
เรื่องที่แจ้ง
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(๓) ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
กรณีการแจ้งเรือ่ งตามวรรคหนึง่ ไม่ปรากฏชือ่ ผูแ้ จ้ง ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เรือ่ งพิจารณารับแจ้ง
เฉพาะเรื่องที่ระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้แน่นอน
เท่านั้น
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้แจ้งมาด้วยตนเองตามข้อ ๙ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบถามชื่อ
ชือ่ สกุล และทีอ่ ยูข่ องผูแ้ จ้ง หรือข้อมูลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะสามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ใบรับเรื่องจะต้องมีข้อความแสดงถึง
วันเดือนปีที่รับเรื่อง และต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องด้วย
กรณีผู้แจ้งเรื่องไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรายงาน
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนสือ่ สารองค์กรเพือ่ พิจารณาว่าจะรับเรือ่ งไว้ดำ� เนินการตรวจสอบหรือไม่ โดยในการพิจารณา
ของผู้อ�ำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรให้น�ำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ วรรคสองมาประกอบ และหาก
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเรือ่ งไว้ ก็ให้สงั่ การให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เรือ่ งด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ต่อไป
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามหมวด ๒ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรจัดให้มี
การลงสารบบเรือ่ งทีร่ บั ไว้ รวมทัง้ บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) เลขเรื่อง
(๒) ชื่อเรื่อง
(๓) ชื่อผู้แจ้ง (ถ้ามี)
(๔) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(๕) ฐานความผิด (ความผิดมูลฐานใด)
(๖) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือ
การเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงิน
ข้อ ๑๓ วิธีการออกเลขเรื่องเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยให้สามารถ
แสดงเลขล�ำดับและปีปฏิทินที่รับเรื่อง
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรวบรวมเสนอผู้อ�ำนวย
การส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
ด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ให้ส่วนสื่อสารองค์กรแจ้งตอบการรับเรื่องไปยังผู้แจ้งภายใน ๑๕ วันท�ำการนับแต่วันที่เลขาธิการ
ได้พิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานพบข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม
เบาะแส หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
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การเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้เสนอ
ผู้อ�ำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
ด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

หมวด ๒
การตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สินและการด�ำเนินคดีอาญา
ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการกับทรัพย์สิน

		
ข้อ ๑๖ เมื่อกองข่าวกรองทางการเงินได้รับเรื่องที่เลขาธิการได้สั่งการตามข้อ ๑๔ หรือ
ข้อ ๑๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีทสี่ ว่ นราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผูแ้ จ้งตามข้อ ๗ หรือเป็นเรือ่ งทีพ่ นักงาน
เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานพบข้อมูลเองตามข้อ ๑๕ ให้ดำ� เนินการตรวจสอบว่าเรือ่ งทีแ่ จ้งหรือตรวจพบ
นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๗ หรือข้อ ๑๕
(๒) กรณีที่เอกชนเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๘ ให้ด�ำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
		 (ก) กรณีทปี่ รากฏชือ่ ผูแ้ จ้ง ให้ดำ� เนินการตรวจสอบว่าเรือ่ งทีแ่ จ้งนัน้ น่าเชือ่ ว่าเกีย่ วข้อง
กับพฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั ผูก้ ระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการตามกฎหมายหรือไม่
		 (ข) กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง เมื่อด�ำเนินการตรวจสอบตาม (ก) แล้ว ให้ตรวจสอบ
ต่อไปว่าเรื่องนั้นมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลชี้ชัด หรือระบุข้อเท็จจริง หรือชี้เบาะแส
เกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้งหรือมีพฤติการณ์แวดล้อมของการกระท�ำที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ
พฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือพบทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดจริงหรือไม่
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) พร้อมท�ำความเห็นเบื้องต้นว่าเรื่อง
ดังกล่าวมีความน่าเชือ่ ถือหรือน่าจะมีมลู ว่าเกีย่ วข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดหรือไม่ เพียงใด และสมควรด�ำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เสนอต่อเลขาธิการเพือ่ พิจารณา
สั่งการ
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การด�ำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รายงานผล
การตรวจสอบไปยังเลขาธิการตาม (๓)
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ หากเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานต้องด�ำเนินการ
ก็ให้สั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงินด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าว
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกีย่ วข้องสัมพันธ์ไปถึงบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใด หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นพร้อมทั้งจัดท�ำค�ำสั่งเรื่องตรวจสอบ
รายงานการท�ำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมเบื้องต้น (ค�ำสั่ง ต.) เสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาลงนามในค�ำสั่งดังกล่าวด้วย
การตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอ
ผู้อ�ำนวยการกองข่าวกรองทางการเงินพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลา
ออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
หากไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในวรรคสาม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้
เมื่ อ ตรวจสอบเสร็ จ และเลขาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาสั่ ง การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งหนึ่ ง ใดแล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังเลขาธิการ
ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�ำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองข่าวกรองทางการเงินด�ำเนินการ
ตรวจสอบตามข้อ ๑๗ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกรรมที่ได้รับรายงาน ปรากฏข้อเท็จจริง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) พบพฤติการณ์การกระท�ำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงถึง
ความเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�ำความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติ
มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด (ค�ำสัง่ ม.)
(๒) กรณีมีเหตุที่จะต้องยับยั้งการท�ำธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบประมวลเรือ่ งเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพือ่ พิจารณาออกค�ำสัง่
ยับยั้งการท�ำธุรกรรม (ค�ำสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรม และเมื่อเลขาธิการได้ออกค�ำสั่งแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
(๓) มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงพร้อมท�ำความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกค�ำสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราว (ค�ำสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการ
ได้ออกค�ำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
กรณีพบการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้
ส่งส�ำนวนคดีให้กองกฎหมายด�ำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป
เมื่อได้ด�ำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้กองข่าวกรองทางการเงินส่งส�ำนวนคดี
ไปยังกองกฎหมายโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
หรือวันที่เลขาธิการมีค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
เมื่อกองกฎหมายได้รับส�ำนวนคดีตามวรรคสาม ให้ด�ำเนินการก�ำหนดเลขรหัสส�ำนวนคดี
รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส�ำนวนคดี และจ่ายส�ำนวนคดี
โดยพิจารณาจากท้องที่ที่ความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓
ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นก็ให้กองกฎหมาย
จ่ายส�ำนวนคดีไปตามที่สั่งการนั้น
กรณีเป็นการไม่แน่ว่าการกระท�ำความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นในท้องที่ใดในระหว่างหลาย
ท้องที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบต่างกองกัน ให้เป็นอ�ำนาจของเลขาธิการที่จะพิจารณา
มอบหมายให้กองคดีใดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และให้กองกฎหมายจ่ายส�ำนวนคดีไปยังกองคดีทเี่ ลขาธิการ
มอบหมายนั้น
ในการจ่ายส�ำนวนคดี กองกฎหมายต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับส�ำนวนคดีหรือวันที่เลขาธิการมีค�ำสั่งตามวรรคสี่หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี
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ภายหลังจากส่งส�ำนวนคดีไปยังกองกฎหมายตามวรรคสามแล้ว หากกองข่าวกรอง
ทางการเงินตรวจสอบพบหรือได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับส�ำนวนคดีเดิม
ให้รายงานข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ส่งข้อมูลและพยาน
หลักฐานนั้นให้กองกฎหมายเพื่อจ่ายส�ำนวนไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี
เพื่อรวมส�ำนวนคดีต่อไป
ข้อ ๑๙ เมื่อกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รับส�ำนวนคดีจาก
กองกฎหมาย ให้ผู้อ�ำนวยการกองมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว
จัดท�ำร่างค�ำสั่งเลขาธิการเรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด (ค�ำสั่ง ม.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างค�ำสั่งดังกล่าว
ภายใน ๗ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับส�ำนวนคดีจากกองกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อเลขาธิการลงนามใน
ค�ำสั่งแล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับค�ำสั่งมอบหมายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการส�ำนวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดไว้
โดยเคร่งครัด
เมือ่ เลขาธิการมีคำ� สัง่ ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
การด�ำเนินการตามวรรคสอง ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน
นับแต่วันที่เลขาธิการได้ลงนามในค�ำสั่งมอบหมาย
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจด�ำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
วรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าว เพือ่ เสนอ
ผู้อ�ำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
หากไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในวรรคสี่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นเพือ่ เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้
ข้อ ๒๐ ในการขอขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือด�ำเนินการใดๆ ตามที่
ระเบียบนี้ก�ำหนดไว้นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องด�ำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในแต่ละกรณี
ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้อ�ำนาจพิเศษในการ
สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตอ้ งใช้อำ� นาจตามมาตรา ๔๖ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�ำความเห็น และ
เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายด�ำเนินการยื่นค�ำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง
(๒) กรณีตอ้ งใช้อำ� นาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๔๖/๑ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�ำความเห็น และเสนอ
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เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายท�ำหนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อ�ำนาจ
สื บ สวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลั ก ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสอบสวนคดี พิ เ ศษ
ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีการบันทึกถ้อยค�ำบุคคลใด เมื่อได้บันทึก
ถ้อยค�ำเสร็จให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค�ำฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค�ำอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค�ำและ
ผู้บันทึกถ้อยค�ำลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ร่วมให้ถ้อยค�ำเพื่อประโยชน์ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมในการสอบปากค�ำ
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค�ำนั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค�ำมีหลายหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยหนึง่ คนกับผูใ้ ห้ถอ้ ยค�ำ ลงลายมือชือ่ ก�ำกับไว้ทกุ หน้า และในบันทึกถ้อยค�ำ ห้ามมิให้ขดู ลบ
หรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อยหนึง่ คนกับผูใ้ ห้ถอ้ ยค�ำลงลายมือชือ่ ก�ำกับไว้ทกุ แห่งทีข่ ดี ฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีทผี่ ใู้ ห้ถอ้ ยค�ำไม่ยอมลงลายมือชือ่ ให้บนั ทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชือ่ ไว้ในบันทึก
ถ้อยค�ำนั้น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค�ำไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้น�ำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากมีการตรวจค้น
หรือบันทึกถ้อยค�ำผูใ้ ห้ถอ้ ยค�ำ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการบันทึกการตรวจค้นหรือ
บันทึกถ้อยค�ำตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๓ คดีใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าจ�ำเป็นต้องจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�ำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�ำความเห็นเสนอเลขาธิการเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาด�ำเนินการตามมาตรา ๓๗/๑
ข้อ ๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตรวจสอบในคดีตามที่เลขาธิการ
มีค�ำสั่งมอบหมายเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งสรุปรายงานการตรวจสอบพร้อมท�ำ
ความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามล�ำดับชั้นเพื่อพิจารณาและมีความเห็น
ก่อนเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป
เมื่อได้ตรวจรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์
ในประเด็นใด ผูอ้ ำ� นวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน ผูอ้ ำ� นวยการส่วนปฏิบตั กิ ารงานคดี ผูอ้ ำ� นวยการ
กองคดี หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจแนะน�ำหรือสัง่ การให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ในข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นต่อไป
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ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงระหว่างการตรวจสอบหรือจากรายงานผลการ
ตรวจสอบตามข้อ ๒๔ ว่า
(๑) มีเหตุที่จะต้องยับยั้งการท�ำธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาออก
ค�ำสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรม (ค�ำสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมและเมื่อเลขาธิการได้ออกค�ำสั่งแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
(๒) พบทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดและมีเหตุทจี่ ะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
นั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว (ค�ำสั่ง ย.) เว้นแต่เป็น
กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริง
พร้ อ มท� ำ ความเห็ น เสนอเลขาธิ ก ารเพื่ อ ออกค� ำ สั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วไว้ ช่ั ว คราว
(ค�ำสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการได้ออกค�ำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
(๓) พบการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้ส่งส�ำนวนคดีให้กองกฎหมายด�ำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม (๒) แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำค�ำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด (ค�ำสั่ง ย.)
ภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมลงนามในค�ำสั่งดังกล่าว
แล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับค�ำสั่งยึดหรืออายัดลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการส�ำนวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดไว้
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกค�ำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินด�ำเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามแบบทีเ่ ลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามข้อ ๒๖ ให้
กองบริหารจัดการทรัพย์สินด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้
รับมอบทรัพย์สนิ จากพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ หากไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะ
เวลาดังกล่าวได้ ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
เมื่อกองบริหารจัดการทรัพย์สินได้ด�ำเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อเลขาธิการเพื่อทราบด้วย
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ข้อ ๒๘ ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินบันทึกข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ
ตามข้อ ๒๖ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้กองกฎหมาย
ทราบภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อบันทึกหรือสอบทานข้อมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส�ำนวนคดี แล้วแต่กรณี ต่อไป
ข้อ ๒๙ ในการส่งส�ำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกค�ำสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ เว้นแต่ ในกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการโดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการ
การจัดท�ำและเรียงส�ำนวนคดีเพื่อส่งพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๐ เมื่อส่งส�ำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ติดตามและแจ้งผลคดีของแต่ละชัน้ ศาลให้กองกฎหมายทราบเพือ่ บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการส�ำนวนคดี
ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�ำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ส่วนที่ ๒
การด�ำเนินคดีอาญา

		
ข้อ ๓๑ เมื่อกองกฎหมายได้รับเรื่องหรือส�ำนวนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน หรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๕ (๓) แล้วแต่กรณี
ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ด�ำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
นอกจากความผิดตามวรรคหนึ่ง หากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของ
กองข่าวกรองทางการเงินหรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี พบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท�ำความผิดอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว และเสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งส�ำนวนคดีให้กองกฎหมายด�ำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย
ความผิดตามวรรคหนึ่งหากเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
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ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และพยานหลักฐานที่ได้รับมาตามข้อ ๓๑
ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้กองกฎหมายสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร เลขาธิ ก ารอาจพิ จ ารณามอบหมายพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กองกฎหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ด�ำเนินคดีฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดอาญา
อื่นใดตามที่ปรากฏจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็ได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการกล่าวโทษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
๙๐ วัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการหรือมอบหมายตามวรรคสอง
กรณีมเี หตุจำ� เป็นไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคสาม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อ�ำนวย
การกองกฎหมายพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน
๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
ข้อ ๓๓ ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงิน
กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ หรือกองกฎหมาย แล้วแต่กรณี หากพบการกระท�ำความผิดฐาน
ฟอกเงินซึง่ จ�ำเป็นต้องจับบุคคลตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสรุปข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๓๘/๑ ต่อไป		
การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามวรรคหนึง่ และการบันทึกผลการจับกุมตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่สรุปรายงานการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรอง
ทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
การกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิด
อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากเลขาธิการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าอาจมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดและสมควรให้มี
การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิม่ เติม ก็ให้สงั่ การให้กองกฎหมายด�ำเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป
เมื่อกองกฎหมายได้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
หากพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกีย่ วกับพฤติการณ์การกระท�ำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป กรณีที่การตรวจสอบและรวบรวมพยาน
หลักฐานไม่พบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์การกระท�ำความผิดก็ให้รายงานเลขาธิการให้ทราบด้วย
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ข้อ ๓๕ ให้กองกฎหมายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒
ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือส�ำนวนคดี แล้วแต่กรณี ให้เป็นปัจจุบันด้วย
ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�ำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด

หมวด ๓
การเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อเลขาธิการและคณะกรรมการธุรกรรม

		
ข้อ ๓๖ ในการเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการใดๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบตามระเบียบนี้จะต้องมีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) เลขรหัสเรื่องหรือเลขรหัสคดี แล้วแต่กรณี
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ และพยานหลักฐาน เช่น ทรัพย์สิน
บุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน
(๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของผู้อ�ำนวยการส่วนและผู้อ�ำนวยการกอง
ข้อ ๓๗ ในการเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ให้เสนอ
ได้เฉพาะเรื่องหรือส�ำนวนคดีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
หรือต้องเสนอคณะกรรมการธุรกรรม
(๒) เป็นกรณีทคี่ ณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการมีคำ� สัง่ ให้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรม
(๓) กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
เรื่ อ งหรื อ ส� ำ นวนคดี ใ ดตามวรรคหนึ่ ง ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบจะเสนอต่ อ
คณะกรรมการธุ ร กรรมเพื่ อ พิ จ ารณา จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเลขาธิ ก ารหรื อ ตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมเห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ ในการเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมตามข้อ ๓๗ อย่างน้อย
ต้องมีสาระส�ำคัญดังนี้
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(๑) เรื่องเดิม
(๒) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
(๓) ข้อกฎหมาย
(๔) ข้อพิจารณา
(๕) ข้อเสนอ
ในการเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ยับยั้ง
การท�ำธุรกรรม หรือมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด หรือเพือ่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกยับยั้งการท�ำธุรกรรม ถูกตรวจสอบ หรือถูกยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินให้ชัดเจน ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเรื่องหรือส�ำนวนคดีที่จะน�ำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมเพือ่ พิจารณานัน้ มีขอ้ ไม่สมบูรณ์และสมควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อมูล
หรือเอกสารอย่างหนึง่ อย่างใด ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการตามข้อสัง่ การและเสนอ
เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน
ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เลขาธิการอาจจะแต่งตั้ง
มอบหมายให้ ข ้ า ราชการของส� ำ นั ก งานเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓๗ วรรคสอง หรือข้อ ๓๙
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รวมทัง้ พยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จ�ำนวนหนึ่งชุด พร้อมส�ำเนาเอกสารดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมร้องขอและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ฝ่ายเลขานุการ
ภายในก�ำหนดห้าวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมตามล�ำดับก่อนหลัง หรือตามความเร่งด่วน ทั้งนี้ ตามที่ประธานกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นสมควร
ข้อ ๔๒ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเรื่องหรือส�ำนวนคดีที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและจัดท�ำเป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อเลขาธิการและประธานกรรมการ
ธุรกรรมตามล�ำดับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกรรมการธุรกรรม
อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก็ได้
ข้อ ๔๓ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ผู้อ�ำนวยการ
กองที่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ทราบถึงก�ำหนดการประชุม วัน เวลา สถานที่ และล�ำดับ
การน�ำเสนอ เป็นการล่วงหน้า
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ข้อ ๔๔ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้แก่ประธาน
กรรมการธุรกรรมและกรรมการธุรกรรมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวัน เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นหรือเป็นกรณี
เร่งด่วนฝ่ายเลขานุการอาจเสนอเอกสารประกอบประชุมในที่ประชุมได้
ข้อ ๔๕ การน�ำเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ให้ผู้อ�ำนวยการ
กองเป็นผูร้ บั ผิดชอบน�ำเสนอ โดยมีผอู้ ำ� นวยการส่วนสืบสวนทางการเงินหรือผูอ้ ำ� นวยการส่วนปฏิบตั ิ
การงานคดี แล้วแต่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย
การน�ำเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และชัดเจน รวมทั้งประเด็นที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมพิจารณาและมีมติ ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แล้วแต่กรณี ประกอบการน�ำเสนอก็ได้

หมวด ๔
การไม่ด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการยุติเรื่อง

		
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเรื่องหรือส�ำนวนคดีใดพบการกระท�ำความผิดมูลฐาน
และเป็นกรณีที่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกองข่าวกรองทางการเงิน หรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือ
กองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
(๒) ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึง่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการเพือ่ พิจารณาทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ในเรือ่ งนัน้ โดยให้เก็บเป็นฐานข้อมูลของ
ส�ำนักงานต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ
ในการพิจารณาว่าจะไม่ด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม (๑) นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบน�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในข่าย
แห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๗ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองข่าวกรอง
ทางการเงินได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ นัน้ ไม่เป็นความผิดมูลฐาน
ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้รวมไว้เป็นฐานข้อมูล เว้นแต่ เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินการตามกฎหมายอื่น ก็ให้เลขาธิการส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าส�ำนวนคดีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาในรายงาน
ตามข้อ ๒๔ นั้น ไม่เป็นความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูลไปยังกองกฎหมายเพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เรื่อง หรือส�ำนวนคดี แล้วแต่กรณี ไว้เป็นฐานข้อมูล
ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าหากมีการด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ก็ให้เลขาธิการส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด�ำเนินการต่อไป และ
รายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ
ข้อ ๔๙ การพิจารณาไม่ด�ำเนินการหรือการสั่งยุติเรื่องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ หรือข้อ ๔๘
หากปรากฏชือ่ ผูแ้ จ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบแจ้งผลการด�ำเนินการไปยังส่วนสือ่ สารองค์กร
เพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�ำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด

หมวด ๕
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

		
ข้ อ ๕๐ ให้ ก องข่ า วกรองทางการเงิ น จั ด ให้ มี ส ารบบเรื่ อ งเพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การรับเรือ่ ง ความคืบหน้าเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบนั
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เลขรหัสเรื่อง
(๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง
(๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่อง
(๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
การวางสารบบเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๕๑ ให้กองคดี ๑ กองคดี ๒ และกองคดี ๓ จัดให้มีสารบบคดีเพื่อบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการรับส�ำนวนคดี และความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของส�ำนวนคดีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เลขรหัสคดี
(๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง
(๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของคดี
(๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนคดี
การวางสารบบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
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ข้อ ๕๒ ในการใช้อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบหรือด�ำเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ การแต่ ง ตั้ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการก� ำ กั บ ดู แ ล
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดด้วย
ข้อ ๕๓ ผู้อ�ำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ผู้อ�ำนวยการกองคดี ผู้อ�ำนวยการส่วน
สืบสวนทางการเงินและผูอ้ ำ� นวยการส่วนปฏิบตั กิ ารงานคดี มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำ
แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเรือ่ งหรือส�ำนวนคดีในกรณีทเี่ กิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด และให้
ผู้อ�ำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อ�ำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี เป็นผู้ช่วยเหลือ
ผู้อ�ำนวยการกองในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
การจ่ายเรื่องหรือส�ำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ค�ำนึงถึงระดับ ความเชี่ยวชาญ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปริมาณงานและความสลับซับซ้อนของ
เรื่องหรือส�ำนวนคดี
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�ำนวยการกองทุกๆ ระยะเวลา
๓๐ วัน ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดท�ำสมุดคุมเรื่องหรือคุมส�ำนวนคดีในส่วนของตน
เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาด�ำเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ
กรณีตามวรรคหนึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อ�ำนวยการส่วนหรือผู้อ�ำนวยการกอง
แล้วแต่กรณี ละเลยไม่ให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ หรือไม่ควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าทีภ่ ายใต้บงั คับ
บัญชาปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้ถอื ว่าผูอ้ ำ� นวยการส่วนหรือผูอ้ ำ� นวยการกองดังกล่าวกระท�ำการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล

		
ข้อ ๕๕ บรรดาเรื่องหรือส�ำนวนคดีที่ได้รับและยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบนี้ก�ำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
๙๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้
กรณี มี เ หตุ จ� ำ เป็ น ท� ำ ให้ ไ ม่ อ าจด� ำ เนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหรือส�ำนวนคดีจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผล
ความจ�ำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
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หากไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกระบุเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้
หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวิรัช ชินวินิจกุล
ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙

		
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของ
ผูเ้ สียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖)
ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการก�ำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับอ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
ผู ้ เ สี ย หายในความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูเ้ สียหาย” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายในทางทรัพย์สนิ จากการกระท�ำความผิด
มูลฐานและไม่อาจด�ำเนินการเพือ่ ขอคืนทรัพย์สนิ หรือชดใช้คนื ความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
อื่นหรือด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล
“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ที่จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย
ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการ
มีคำ� สัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ไว้ชวั่ คราวในกรณีจำ� เป็นหรือเร่งด่วน แล้วแต่กรณี ในความผิดมูลฐาน
ใดที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของส�ำนักงาน ก�ำหนดให้ผู้เสียหายยื่นค�ำร้อง
พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจ�ำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการ
กระท�ำความผิดมูลฐานนัน้ ตามแบบท้ายระเบียบนีต้ อ่ พนักงานเจ้าหน้าทีภ่ ายในก�ำหนดเวลา ๓๐ วัน
๑ราชกิจจานุเบกษา
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นับแต่วนั ทีไ่ ด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มเี หตุอนั สมควรทีไ่ ม่อาจยืน่ ค�ำร้องได้ตามก�ำหนด
เวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๕ เมื่อมีผู้เสียหายยื่นค�ำร้องภายในก�ำหนดเวลา หรือยื่นเกินก�ำหนดเวลาโดยได้รับ
การอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบ และจัดท�ำ
ความเห็นเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป
กรณีไม่มีผู้เสียหายยื่นค�ำร้อง หรือยื่นค�ำร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียด
แห่งความเสียหายหรือยื่นเกินก�ำหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้เลขาธิการทราบ และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ยื่นค�ำร้อง
โดยไม่ปรากฏหลักฐาน หรือยื่นเกินก�ำหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้เสียหายรายใด
ไม่เห็นด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ สนอเรือ่ งต่อเลขาธิการเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา
มีค�ำสั่งต่อไป ค�ำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้นให้เป็นที่สุด
ข้อ ๖ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิด ดังนี้
(๑) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏ
หลักฐานโดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
(๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำไป
ชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ
(๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นค�ำร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ
ข้อ ๗ เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีเ่ ลขาธิการเสนอให้เลขาธิการ
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�ำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต่อไป
ข้อ ๘ กรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้น�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดแล้ว ให้ส�ำนักงาน
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลโดยเร็ว ทั้งนี้ หากจ�ำเป็นต้องน�ำทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดออกขายทอดตลาดตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลเพื่อน�ำเงินไปชดใช้
คืนให้แก่ผู้เสียหายให้น�ำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการน�ำ
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลตามข้อ ๘ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำบัญชี
คืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้เสียหายมา
รับคืนหรือรับการชดใช้คืนภายในเวลาที่ส�ำนักงานก�ำหนด แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือ
รับการชดใช้คืนดังกล่าวให้ส�ำนักงานด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผูม้ อี ำ� นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิคม อินทุภูติ
ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๖) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๑
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสือ่ มสภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�ำทรัพย์สนิ
ออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.)
จึงให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และวางระเบียบส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมี นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ
ส�ำนักงาน ปปง. ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริงและไม่เกินทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ทัง้ นีโ้ ดยค�ำนึงถึงความประหยัด
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๔/ ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
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ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง” หมายความถึง การที่ได้มีการประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ท�ำการประเมินนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
“ต่อการด�ำเนินการขายทอดตลาดหนึง่ ครัง้ ” หมายความถึง การทีไ่ ด้มกี ารด�ำเนินการขาย
ทอดตลาดประจ�ำวันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
“ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง” หมายความถึง การที่ได้มีการ
ด�ำเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. หรือศาลได้มี
ค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ศาลได้มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดินด้วย
“ผูช้ ว่ ยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความถึง บุคคลทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน ปปง.
ขอความร่วมมือเรียก หรือ ให้ด�ำเนินการในบางกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องให้บุคคลภายนอก
มาช่วยด�ำเนินการ
“เลขาธิการ ปปง.” หมายความถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน ปปง.” หมายความถึง ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สนิ
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผูช้ ว่ ยเหลือพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการยึดและอายัด
ทรัพย์สิน ได้ใช้จ่ายไปจริงในการด�ำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๘ เมื่อมีการยึดและอายัดทรัพย์สินให้หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน
ตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่อาจเบิกได้ ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน ส�ำหรับยานพาหนะ
และอื่นๆ ท�ำนองเดียวกัน
(๔) ค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน
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(๕) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทั้ ง ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ผู ้ ดู แ ลหรื อ คนเฝ้ า ทรั พ ย์ สิ น และประเภท
สังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายสังหาริมทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงาน ปปง. หรือ
สถานที่เก็บรักษาได้
(๖) ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ�ำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สิน
ใดที่ยึดไว้เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายน�ำมาส่งมอบให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้
(๗) ค่าจ้างเหมาในการด�ำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่ยึดไว้ เพื่อให้สามารถน�ำมาส่งมอบ
ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้
(๘) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นที่ส่งเข้ามาร่วม ในการเดินทางไปปฏิบัติการลับเฉพาะกิจในการ
ตรวจค้นยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน
(๙) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน อาทิ
ค่าอาหารสัตว์ ค่าฝากทรัพย์สิน ค่าอุปกรณ์รักษาตัวทรัพย์สิน ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น
ในกรณีด�ำเนินการเร่งด่วนและมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคแรก
เกิดขึ้นก่อนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ มีค�ำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินให้สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม๒
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการก�ำหนด
ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๔) ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) กรณีพยานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ให้ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๒) กรณีพยานเป็นบุคคลภายนอกให้ได้รับค่าป่วยการไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน
และให้ได้รับค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๕) ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ ที่ก�ำหนดใช้ในเขตพื้นที่
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เป็นรายเดือนไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน
(๒) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดใช้ในเขตพืน้ ทีท่ ที่ รัพย์สนิ
นั้นตั้งอยู่ เป็นรายวันไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน
๒ข้อ

๙ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๓) ในกรณีที่ไม่อาจท�ำการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้
วิธีการจ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจ้างได้ก็ให้ด�ำเนินการจ้างเหมาได้ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๙ (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๒) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๗) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓)๓ ค่าตอบแทน ตามข้อ ๙ (๘) ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย ได้แก่ ผูท้ เี่ ป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
ต่อวัน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับค่าตอบแทน
ตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
(๔) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๙) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และโดยประหยัด ตามระเบียบ
ของทางราชการ

หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที่
ส�ำนักงาน ปปง. พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๑๕๔ เมื่อมีการประเมินราคาทรัพย์สินรายใด ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๔ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�ำหนดตามระเบียบนี้ สิทธิที่จะ
ได้รบั ค่าใช้จา่ ยหรือค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ในการประเมินให้เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
จนถึงวันที่คดีถึงที่สุดและเป็นที่ยุติ
กรณีทรัพย์สนิ ทีจ่ ะต้องประเมินมีจำ� นวนมาก หรือเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูง ซึง่ การประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อาจไม่แล้วเสร็จในครัง้ เดียว ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของเลขาธิการ ปปง. หรือผูท้ เี่ ลขาธิการ
ปปง. มอบหมาย จัดให้มผี ปู้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ในแต่ละครัง้ มากกว่าหนึง่ คน โดยให้จา่ ยค่าตอบแทน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นรายคนและรายครั้งจนกว่าการประเมินราคาทรัพย์จะเสร็จสิ้น
๓ข้อ ๑๓ (๓) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จา่ ย

ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่
(๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินราคาทรัพย์สิน
ข้อ ๑๗ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และความช�ำนาญพิเศษ โดยอาชีพหรือมิใช่กต็ ามในการประเมินราคาทรัพย์สนิ ประเภทใดประเภทหนึง่
อาทิ เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ ยานพาหนะ หรืออื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายความ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช�ำนาญในด้านนั้นๆ ด้วย
ข้อ ๑๘ การประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานที่ดิน กรมที่ดินหรือหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ตัง้ อยูเ่ พือ่ ร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวนัน้ ได้
โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�ำหนด
ข้อ ๑๙ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี
หรือเครื่องประดับ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและความช�ำนาญในด้านนัน้ เพือ่ ร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สนิ
ดังกล่าวได้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�ำหนด
ข้อ ๒๐ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน
ประเภทอื่นๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ความรู้ความช�ำนาญเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ก�ำหนด
ข้อ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๘
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รบั ค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท บุคคลภายนอกไม่เกินคนละ
๓,๐๐๐ บาท ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๒ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๙
และข้อ ๒๐ ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๖ (๒) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการด�ำเนินคดี
ข้อ ๒๔๕ เมื่อมีการด�ำเนินการตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๘/๑ หรือ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
๕ข้อ

๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ปปง.
ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่มีการด�ำเนินการ
ตามค�ำสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการนั้น
		 ข้อ ๒๕๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสืบสวนการจับกุม การบันทึกถ้อยค�ำ การสอบสวน
การด�ำเนินคดี การส่งเอกสารการบันทึกถ้อยค�ำ การส�ำเนาส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน การจับกุม
การยึดหรืออายัด หรือเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในระหว่างการสืบสวน การจับกุม การสอบสวน หรือบันทึก
ปากค�ำที่อาจเบิกจ่าย ได้แก่
(๑) ค่าส่งบันทึกถ้อยค�ำ ส�ำเนาส�ำนวน หรือส�ำเนาการสืบสวนสอบสวนทางพัสดุภัณฑ์
(๒) ค่าส�ำเนาบันทึกถ้อยค�ำ หรือส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน
(๓) ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการสืบสวน การจับกุม บันทึกถ้อยค�ำ การสอบสวน
และการรวบรวมพยานหลัก ฐานในการด�ำเนินการสื บสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ตรวจค้น ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวน
สอบสวนและการด�ำเนินคดี
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินคดี หรือด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการเจาะตู้เซฟ เป็นต้น
(๕) ค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
ปปง. ในการด�ำเนินการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น ตรวจสอบทรัพย์สนิ
หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการด�ำเนินคดี
(๖) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ
กับส�ำนักงาน ปปง. ในการด�ำเนินการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น
ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
และการด�ำเนินคดี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ หากมิได้มีก�ำหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๕) และ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย ได้แก่ผู้ที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตรา
คนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
๖ข้อ

๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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หมวด ๔
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน
ข้อ ๒๖๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินที่ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ
มีค�ำสั่งให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว
(๒) ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือบุคคลที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากส�ำนักงาน ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ให้มีหน้าที่จัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้จ่ายไปในการจัดเก็บ
และดูแลรักษาทรัพย์สินที่ขอความร่วมมือไปนั้น
(๓) ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ให้ยดึ หรืออายัดไว้ชวั่ คราว
ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติ
ก่อนที่จะมีการด�ำเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๗๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีการด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยาน
หลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการมีค�ำสั่งให้ยึด
และหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว อาทิ การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ การให้ส่วนราชการน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การส�ำรวจทรัพย์สิน การติดตามสิทธิเรียกร้อง การร้องทุกข์กล่าวโทษ และการบังคับคดี เป็นต้น
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ คณะกรรมการจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิ คณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ในการว่าจ้างด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดการทรัพย์สนิ ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ส�ำรวจทรัพย์สนิ และ
ผูช้ ว่ ยเหลือพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการดังกล่าว รวมทัง้ ค่าจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์เพือ่ บ�ำรุงหรือ
ดูแล หรือใช้เพือ่ การจัดการทรัพย์สนิ ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ หรือส�ำรวจทรัพย์สนิ ต่างๆ นัน้ เป็นต้น
๗ข้อ

๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

349

(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่าง
การพิจารณาคดี หรือที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติก่อนที่จะมีการ
ด�ำเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๘ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การขอความร่วมมือ ให้เก็บรักษาทรัพย์สนิ หรือจัดการทรัพย์สนิ ให้หน่วยงานหรือ
บุคคลดังกล่าว ได้รับค่าใช้จ่ายตามที่ก�ำหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายให้มีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือ
ขอความร่วมมือไปถึงหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ส�ำหรับกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีรายได้เกิดขึ้นจาก
ตัวทรัพย์สินนั้นให้หักค่าใช้จ่ายจากรายได้ดังกล่าว
ข้อ ๒๙๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๒๖ และการจัดการ
ทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ที่อาจเบิกจ่ายได้ ได้แก่
(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนเฝ้าทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาหรือคนเฝ้าทรัพย์สิน และประเภท
สังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย
(๒) ค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือสถานที่เพื่อจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน�้ำมันหล่อลื่น
ค่าจ้างท�ำความสะอาด ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
(๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ
การขายทอดตลาด การบริหารทรัพย์สิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ค่าจ้าง
หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อด�ำเนินการจัดการทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
(๕) ค่าประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
(๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส�ำรวจทรัพย์สิน หรือจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
อาทิ ค่าจ้างท�ำกุญแจ ค่าจ้างท�ำความสะอาด ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา ค่ารังวัดส�ำรวจแนวเขต รวมทั้ง
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบ�ำรุง หรือดูแลหรือใช้เพื่อการจัดการทรัพย์สิน ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หรือส�ำรวจทรัพย์สิน เป็นต้น
(๗) ค่าตอบแทนกรรมการขายทอดตลาด ในการประชุมเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด
หรือการก�ำหนดราคาเริ่มต้น และในการด�ำเนินการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง
(๘) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดการทรัพย์สิน การขายทอดตลาด
การส�ำรวจทรัพย์สิน หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวก
รักษาความปลอดภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยในการด�ำเนินการดังกล่าว
๙ข้อ

๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๙) ค่าตอบแทนบุคคล ในการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน อาทิ
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการปั๊มน�้ำมัน ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการสวน ผู้จัดการห้องเช่า เป็นต้น
(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือด�ำเนินการจัดการทรัพย์สิน
การขายทอดตลาด การส�ำรวจทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๑) ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดใช้ในเขตพืน้ ทีท่ ที่ รัพย์สนิ นัน้ ตัง้ อยู่ เป็นรายเดือน
ไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน
(๒) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพือ่ ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ประเภทสังหาริมทรัพย์
ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำที่ก�ำหนดใช้ในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เป็นรายวัน
ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน
(๓) ในกรณีที่ไม่อาจท�ำการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการ
จ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรือ่ งหรือเฉพาะรายจึงจะจ้างได้ ก็ให้ดำ� เนินการจ้างเหมาได้โดยให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทางราชการ
ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๒) (๓) (๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๕) (๖) และ (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๓๒๑๐ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒๙ (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่าย ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนตาม (๗) ให้ได้รับไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อการประชุมหรือการ
ด�ำเนินการขายทอดตลาดหนึ่งครั้ง
(๒) ค่าตอบแทนตาม (๘) ให้ได้รับในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
เมื่อได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
ข้อ ๓๓ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒๙ (๙) ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกิน
เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อกิจการ ทั้งนี้ ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากสัดส่วนรายได้
ของกิจการนั้นๆ ประกอบกับผลเสียหรือภาระที่ทางราชการจะได้รับหากไม่ด�ำเนินกิจการ

หมวด ๕
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ ได้แก่
(๑) ค่าประกาศค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อศาลมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องดังกล่าวทีพ่ นักงานอัยการยืน่ ต่อศาลแล้ว ทางหนังสือพิมพ์ทมี่ จี ำ� หน่ายแพร่หลายในท้องถิน่
๑๐ข้อ

๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๒) ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการตามประเด็นของพนักงานอัยการ หรือที่พนักงานอัยการมอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการหรือร่วมด�ำเนินการ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๙
ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๔ ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการดังกล่าวส่งหลักฐานการใช้จ่ายมาตั้งเบิกจากส�ำนักงาน ปปง.

หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหาย และค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน
ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ หมายความถึง
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือ
ช�ำนาญเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้ใช้จ่ายไปเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสือ่ มสภาพแห่งทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายหรือเสือ่ มสภาพนัน้ รวมทัง้ ค่าตอบแทน
กรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพและผู้เชี่ยวชาญหรือช�ำนาญที่ได้ด�ำเนินการนั้นด้วย
ข้อ ๓๗ เมื่อได้มีการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินที่ต้องคืนตาม
มาตรา ๕๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว
ให้เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ก�ำหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีตั้งแต่
วันที่ท�ำการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพนั้น
ข้อ ๓๘ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน
ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่าย เพื่อว่าจ้างผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ท�ำการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ อันเนื่องจากไม่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการประเมิน
ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพจะด�ำเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินนั้น
ได้เอง
(๒) ค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือช�ำนาญเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
(๓) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่าย หรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินค่าเสียหายและ
ค่าเสื่อมสภาพ
ข้อ ๓๙ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๘ (๑) ให้จ่ายได้เท่าที่จ�ำเป็นต้องจ่ายจริงเพื่อการนั้น
ข้อ ๔๐ ค่าตอบแทนตามข้อ ๓๘ (๒) ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อ
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง
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ข้อ ๔๑๑๑ ค่าตอบแทนตามข้อ ๓๘ (๓) ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท
ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง
ข้อ ๔๒ ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ ๓๘ (๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ

หมวด ๗
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๔๓ ค่าตอบแทนบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มิใช่ข้าราชการส�ำนักงาน ปปง. ด�ำเนินการ
หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดมูลฐาน ดังนี้
(๑) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละไม่เกิน
๘,๐๐๐ บาท
(๒) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่เชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลที่หาข้อมูลข่าวสารเชิงลึก เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลและ
โครงสร้างเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
ในระดับส�ำคัญ เดือนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔๔ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส�ำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ สืบสวน
หาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับพฤติการณ์หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดมูลฐานอัตราคนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อวัน ระยะเวลาการปฏิบัติไม่เกิน
เดือนละ ๒๕ วัน ตลอดปี
ข้อ ๔๕ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส�ำนักงาน ปปง. และมิใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน อัตราข้อมูลข่าวสารเรื่องละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ข้อ ๔๖ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องใช้ เนื่องจากการให้หรือหาข้อมูลข่าวสาร โดยให้เบิกจ่าย
ได้เท่าจ่ายจริง

๑๑ข้อ

๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อ ๔๗๑๒ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันน�ำไปสู่
การจับกุมผู้กระท�ำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเพื่อน�ำไปสู่การจับกุมผู้กระท�ำ
ความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ เดือน
(๒) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อน�ำไปสู่การจับกุมผู้กระท�ำความผิด
ฐานฟอกเงิน ในอัตราข้อมูลข่าวสารไม่เกินเรื่องละ ๕๐๐ บาท
(๓) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ
ตรวจค้น จับกุมผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน และเมื่อผู้ได้รับ
ค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว จะใช้สิทธิเรียกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พลต�ำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๓
๑๒ข้อ

๔๗ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๕) มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ
เปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ” หมายความว่ า คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บตาม
มาตรา ๖๔/๑
“ประธานกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า ประธานกรรมการเปรียบเทียบตาม
มาตรา ๖๔/๑
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�ำนักงาน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
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“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับและ
ตรวจสอบหรื อ กองอื่ น ใด ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายเป็ น หนั ง สื อ จากเลขาธิ ก ารตามมาตรา ๓๘
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหา และมีความเห็นเพื่อด�ำเนินคดี
ตามระเบียบนี้
“เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าทีก่ องกฎหมาย
ผู้ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
“ความผิ ด ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ ” หมายความว่ า ความผิ ด ที่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดที่เปรียบเทียบได้
ตามระเบียบนี้
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งผ่านการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
“ด�ำเนินคดี” หมายความว่า การเปรียบเทียบ หรือการกล่าวโทษผู้กระท�ำผิด
“ส�ำนวนคดี” หมายความว่า สรุปรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา
เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดทีเ่ ปรียบเทียบได้ทพี่ นักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นควร
ให้ด�ำเนินคดี
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอ�ำนาจของเลขาธิการที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาดและเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด

หมวด ๑
การรวบรวมพยานหลักฐาน
ข้อ ๖ เมื่อตรวจพบการกระท�ำความผิดที่เปรียบเทียบได้หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิด
ที่เปรียบเทียบได้ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับและตรวจสอบเป็นผู้ตรวจพบ ให้ประมวลเรื่อง
เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ ๘
(๒) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับและตรวจสอบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่เปรียบเทียบได้ก่อนส่งเรื่องให้
พนักงานเจ้าหน้าทีก่ องก�ำกับและตรวจสอบประมวลเรือ่ งเสนอต่อเลขาธิการเพือ่ พิจารณามอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป
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(๓) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ตรวจพบและได้แจ้งให้
ส�ำนักงานด�ำเนินการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับ
และตรวจสอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป
ในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับและตรวจสอบได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอ
เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง
ในกรณีตามวรรคหนี่ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ำกับและตรวจสอบได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดที่เปรียบเทียบได้ แต่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจประมวลเรือ่ งเสนอต่อเลขาธิการเพือ่ พิจารณาสัง่ การให้ดำ� เนินการกล่าวโทษ
ตามหมวด ๓ ก็ได้
ข้อ ๗ ในการใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหมวด ๒ ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คุณสมบัติ การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหมวด ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด
ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถ
จะท� ำ ได้ เพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ ก ารณ์ ต ่ า งๆ อั น เกี่ ย วกั บ ความผิ ด ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้
เพือ่ จะรูต้ วั ผูก้ ระท�ำผิดและพิสจู น์ให้เห็นความผิดหรือความบริสทุ ธิข์ องผูถ้ กู กล่าวหา และด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) หากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าการกระท�ำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่
เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และให้มาให้ถ้อยค�ำภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก�ำหนด
(๒) หากไม่ปรากฏหลักฐานว่าการกระท�ำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง
ในกรณีผถู้ กู กล่าวหาเป็นนิตบิ คุ คล ให้ผมู้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คลเป็นผูม้ าให้ถอ้ ยค�ำ
ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวอาจมอบอ�ำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นมาให้ถ้อยค�ำแทนก็ได้
การบันทึกถ้อยค�ำผู้ถูกกล่าวหาและการมอบอ�ำนาจ ให้เป็นไปตามแบบ ปปง.ปค. ๑ และ
แบบ ปปง.ปค. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ
ให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาลงลายมื อ ชื่ อ ในบั น ทึ ก ความยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บตามแบบ ปปง.ปค. ๓
ท้ายระเบียบนี้
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ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยค�ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อด�ำเนินการ
กล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้รับมอบอ�ำนาจของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็น
นิติบุคคลตามข้อ ๘ วรรคสอง มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อในแบบ ปปง.ปค. ๓ แทนผู้ถูกกล่าวหาได้
เว้นแต่ การมอบอ�ำนาจจะมิได้ครอบคลุมไปถึงการยินยอมให้เปรียบเทียบด้วย
ข้อ ๑๐ ให้น�ำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสอบถ้อยค�ำบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถูกกล่าวหา
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ เมื่อด�ำเนินการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ แล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
การกระท�ำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นทางคดีเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้
ด�ำเนินคดีตามระเบียบนี้ต่อไป

หมวด ๒
การเปรียบเทียบ
ข้อ ๑๒ ส�ำนวนคดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ที่สามารถน�ำเข้าสู่วาระ
การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ ต้องมีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน
ในวันที่ส่งส�ำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยให้ด�ำเนินคดีตามขั้นตอนการ
เปรียบเทียบตามหมวดนี้ เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งการให้เลขานุการ
คณะกรรมการเปรียบเทียบน�ำส�ำนวนคดีที่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน เข้าสู่วาระ
การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบก็ได้
ข้อ ๑๓ ในการเสนอเรื่องเพื่อน�ำเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำสรุปรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ที่เปรียบเทียบได้รวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดดังกล่าว ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ในการเปรี ย บเที ย บภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ บั น ทึ ก ค� ำ ยิ น ยอม
ให้เปรียบเทียบและเสนอเลขาธิการเพือ่ พิจารณาสัง่ การให้สง่ ส�ำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการ
เปรียบเทียบด�ำเนินการต่อไป
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกขอขยายระยะเวลาด�ำเนินการ โดยระบุ
เหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าว เสนอผู้อ�ำนวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สามารถ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
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การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ ปปง.ปค. ๔
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องและเห็นสมควรให้มีการเปรียบเทียบ
ให้ มีอ� ำ นาจออกค�ำสั่งก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่า ปรั บและระยะเวลาที่ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาจะพึ ง ช� ำ ระได้
ตามที่เห็นสมควร โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดที่เปรียบเทียบได้ ความหนักเบา
แห่งข้อหา เหตุบรรเทาโทษเหตุเพิ่มโทษ และก�ำหนดอายุความประกอบกัน ทั้งนี้ ให้เลขานุการ
คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำค�ำสัง่ และให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบโดยมิชักช้า
การก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
พิจารณาก�ำหนดภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ค� ำ สั่ ง คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ ปปง.ปค. ๕
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ การพิจารณาเปรียบเทียบ หากคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าพยานหลักฐาน
จากการรวบรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบได้
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๗ การช�ำระเงินค่าปรับสามารถช�ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือรูปแบบอื่น
ที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ข้อ ๑๘ เมื่ อ ผู ้ ต ้ อ งหาช� ำ ระเงิ น ค่ า ปรั บ ครบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบก�ำหนดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกการเปรียบเทียบคดีตามแบบ
ปปง.ปค. ๖ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับช�ำระเงินค่าปรับตามข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังผู้รับช�ำระเงิน
ค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และน�ำเงินค่าปรับส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๐ เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาช�ำระค่าปรับแล้ว ผู้ต้องหาไม่ช�ำระค่าปรับหรือช�ำระ
ไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เพื่อด�ำเนินการกล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป
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หมวด ๓
การกล่าวโทษ
ข้อ ๒๑ ส�ำนวนคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควร
ไม่เปรียบเทียบ หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยค�ำโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่ช�ำระเงินค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก�ำหนด หรือกรณีที่อายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน
ในวันที่ส่งส�ำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้ด�ำเนินคดีตามขั้นตอนการกล่าวโทษ
ตามหมวดนี้
ข้อ ๒๒ เมื่ อ มี เ หตุ ต ้ อ งกล่ า วโทษตามข้ อ ๒๑ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลา
ให้มาให้ถ้อยค�ำ หรือวันที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือวันครบก�ำหนดระยะเวลาให้ช�ำระ
เงินค่าปรับ หรือวันที่ตรวจพบว่าความผิดที่เปรียบเทียบได้มีอายุความเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี
เว้นแต่ ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้เป็นหน้าที่และ
อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทางการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษ
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำบันทึกขอขยายระยะเวลาด�ำเนินการ โดยระบุ
เหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าว เสนอผู้อ�ำนวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สามารถขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งติดตามการด�ำเนินคดี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการและรายงานผลต่อเลขาธิการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ข้อ ๒๓ ในกรณีทมี่ กี ารกล่าวโทษแล้ว พนักงานสอบสวนพบว่าผูต้ อ้ งหาได้กระท�ำความผิด
ที่เ ปรี ย บเที ย บได้ หากผู้ต้องหายินยอมให้เ ปรีย บเที ย บและพนั ก งานสอบสวนเห็ นสมควรให้
เปรียบเทียบ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งหนังสือส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมส�ำนวนการสอบสวนมายัง
ส�ำนักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามขั้นตอนตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒
แล้วแต่กรณีตอ่ ไป เว้นแต่ กรณีทอี่ ายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถงึ ๑๒๐ วัน หรือกรณีทค่ี ณะกรรมการ
เปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ
ข้อ ๒๔ ให้น�ำความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
ในชั้นพนักงานอัยการ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ในกรณีทผี่ ตู้ อ้ งหายินยอมให้เปรียบเทียบในชัน้ พนักงานสอบสวนหรือชัน้ พนักงาน
อัยการ เมื่อผู้ต้องหาช�ำระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๖๔/๑
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หมวด ๔
การรายงานผลการด�ำเนินคดี และการเก็บรักษาส�ำนวนคดี
ข้อ ๒๖ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามและรายงานผลการด� ำ เนิ น คดี
การช�ำระเงินค่าปรับ และการส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๒๗ ให้ ก องต้ น สั ง กั ด ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเก็ บ รั ก ษาส� ำ นวนคดี
ทีด่ ำ� เนินการเปรียบเทียบแล้วเสร็จไว้ภายในก�ำหนดอายุความ และเก็บรักษาส�ำนวนคดีทดี่ ำ� เนินการ
กล่าวโทษไว้จนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ เมือ่ พ้นก�ำหนดอายุความหรือคดีถงึ ทีส่ ดุ แล้วแต่กรณี ให้ขออนุญาต
เลขาธิการเพื่อปลดท�ำลายต่อไป

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ บรรดาการกระท� ำ ใดๆ เกี่ ย วกั บ การรวบรวมพยานหลั ก ฐานตามระเบี ย บ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้ด�ำเนินการ
ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้การกระท�ำนั้นมีผลเป็นอันใช้ได้เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ และให้ถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการตามระเบียบนี้		
บรรดาส�ำนวนคดีที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เลขาธิการได้เห็นชอบให้กองก�ำกับและ
ตรวจสอบส่ ง ส� ำ นวนคดี ใ ห้ ก องกฎหมายด� ำ เนิ น การเพื่ อ เปรี ย บเที ย บและพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบส�ำนวนคดีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว หรือส�ำนวนคดีที่
กองกฎหมายได้รับไว้ด�ำเนินการแล้วและมีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีก่ องกฎหมายผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบส�ำนวนคดีดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
ไว้ในระเบียบดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลต�ำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑) เรื่อง ความผิดมูลฐานตามบทนิยามในมาตรา ๓
๑.๑) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับความผิด
มูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอหารือว่าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความรวมถึงความผิด
ฐานหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลีย่ งอากรตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
ด้วยหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผแู้ ทนกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ผู้แทนส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรมสรรพากร
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า ตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ เป็นบทบัญญัติ
ที่ก�ำหนดให้ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐาน
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธุ ร กรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
มีอ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานนั้น หมายความถึง
ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ใ นหมวด ๔ ว่ า ด้ ว ยการตรวจของและป้ อ งกั น ลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งความในมาตรา ๒๗ ของหมวด ๔ ดังกล่าว
ได้ก�ำหนดลักษณะการกระท�ำต่างๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรอันรวมถึง
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรด้วย นอกจากนี้ กรณีไม่ปรากฏเหตุผลพิเศษ
อื่นใดมาสนับสนุนว่าบทบัญญัติตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ ดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะบังคับเฉพาะการกระท�ำทีเ่ ป็นการลักลอบหนีศลุ กากรโดยไม่รวมถึงการหลีกเลีย่ ง
การเสียภาษีอากรหรือหลีกเลีย่ งอากร ดังนัน้ ความผิดเกีย่ วกับการลักลอบหนีศลุ กากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงหมายความรวมถึง
ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ด้วย
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๑.๒) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาทบทวนข้อหารือปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ส�ำ นั กงาน ปปง.) ได้มี หนั งสื อที่ ปง
๐๐๐๓.๒/๑๘๓๗ ลงวั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ ถึ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
สรุปความได้ว่า ส�ำนักงาน ปปง. ขอให้มีการทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)
ซึง่ วินจิ ฉัยปัญหาข้อกฎหมายในบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง หารือปัญหาข้อกฎหมาย
เกีย่ วกับความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า ความผิดดังกล่าวหมายความรวมถึงความผิดฐาน
หลีกเลีย่ งภาษีอากรหรือหลีกเลีย่ งอากรตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ด้วยหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑)
ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมีความเห็นดังนี้
ความผิดเกีย่ วกับการลักลอบหนีศลุ กากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็นความผิดมูลฐาน
ตาม (๗) ของนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความถึงบรรดาความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
หรือหลีกเลี่ยงอากรที่ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากรฯ ด้วย ค�ำว่า “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ ย่อมหมายถึง
ความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ ทวิ หรือมาตราอื่นๆ ในหมวดเดียวกันนั่นเอง
เพราะทั้งมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗ ทวิ อันเป็นความผิดหลักของหมวด ๔ ว่าด้วยการตรวจของ
และป้องกันลักลอบหนีศลุ กากร ไม่ปรากฏว่ามีมาตราใดได้บญ
ั ญัตถิ งึ ความผิดฐานลักลอบหนีศลุ กากร
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑)
มีข้อสังเกตว่า แม้ว่าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร จะเป็น
ความผิดมูลฐานอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แต่ก็มิได้
หมายความว่าในทันทีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการลักลอบหนีศลุ กากรแล้ว ผูก้ ระท�ำจะมีความผิด
ฐานฟอกเงินไปในตัว การจะเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบตาม
มาตรา ๕ เป็นส�ำคัญ
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๑.๓) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๕๒ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปง
๐๐๐๗.๗/๐๒๓๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า
ในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลให้ความผิดเกี่ยวกับ
การยั ก ยอกหรื อ ฉ้ อ โกงหรื อ ประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ ห รื อ กระท� ำ โดยทุ จ ริ ต ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งกระท�ำโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอยู่อีกหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ในวันทีใ่ ช้บงั คับพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงินฯ จะมีผลให้ความผิดเกีย่ วกับการยักยอก
หรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�ำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึง่ กระท�ำ
โดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินนัน้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อยู่อีกหรือไม่ อย่างไรนั้น เห็นว่า ความผิดตามบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวข้างต้นของพระราชบัญญัติ
สองฉบับที่ถูกยกเลิกไป แต่ได้น�ำไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ย่อมถือได้ว่า
ความผิดนั้นยังคงเป็นความผิดมูลฐานตาม (๔) ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อยู่เช่นเดิม
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๑.๔) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยาม
ค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๐๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าครอบคลุมความผิด
ตามกฎหมายใดบ้ า ง เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ โ ดยชั ด เจนว่ า การกระท� ำ ดั ง กล่ า ว
เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับใด
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๑๑) ได้ พิ จ ารณาข้ อ หารื อ ของส� ำ นั ก งาน ปปง.
แล้วมีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) ครอบคลุมถึงความผิดตามกฎหมาย
ฉบับใดบ้าง
เห็นว่า การกระท�ำที่จะถือว่าเป็นความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ต้องเป็นการ
กระท�ำความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครอง การป้องกัน หรือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิง่ แวดล้อม โดยการกระท�ำความผิดตามกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายกรณีหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง และการกระท�ำความผิดทั้งสองกรณี
ต้องมีลักษณะเป็นการค้าด้วย ฉะนั้น ไม่ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั้น
จะเป็ น ความผิ ด ตามกฎหมายฉบั บ ใดก็ ต าม หากการกระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมายฉบั บ นั้ น
ครบองค์ประกอบความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าการกระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิดทีอ่ ยูใ่ นความหมายของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน”
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ประเด็นที่สอง กรณีมีกลุ่มบุคคล ได้ร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครอง ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ และท�ำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ด้วยการปลูก
พืชไร่ เช่น อ้อย มันส�ำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก รวมถึงได้น�ำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับ
ค่าเช่าตอบแทนด้วย โดยไม่ปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถือครอง
และท� ำ ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น นั้ น หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อ� ำ นาจแต่ อ ย่ า งใด
พฤติ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ จ ะถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การกระท� ำ “อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การค้ า ” ตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
เป็นการกระท�ำอันเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่ อย่างไร และหากเป็นกรณีที่ได้กระท�ำกับที่ดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ราชพัสดุ แล้วผลจะแตกต่างกันหรือไม่ ประการใด
เห็นว่า การกระท�ำดังกล่าวย่อมเป็นความผิดฐานเข้าไปยึดถือหรือครอบครองที่ดินของรัฐ
ซึ่ ง เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช้ ร ่ ว มกั น ตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกั บ
มาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้งการกระท�ำความผิดดังกล่าวก็มีลักษณะ
เป็นการค้าด้วย ดังนั้น การกระท�ำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงเป็นการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นกระบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลกั ษณะ
เป็นการค้าซึ่งอยู่ในความหมายตาม (๑๕) ของบทนิยามค�ำว่า“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล้ว นอกจากนี้ ความผิดมูลฐานตังกล่าว
ไม่ ว ่ า จะได้ ก ระท� ำ ในที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะหรื อ ที่ ร าชพั ส ดุ ก็ ไ ม่ มี ผ ล
แตกต่างกัน เนือ่ งจากทีด่ นิ ทัง้ สองประเภทต่างก็เป็นทีด่ นิ ของรัฐตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เช่นเดียวกัน
ประเด็นที่สาม กรณีมีกลุ่มบุคคลได้บุกรุกที่ดินที่รัฐได้จัดสรรเพื่อด�ำเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และได้ลักขุดดินขายให้โครงการบ้านจัดสรร ส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ดินถล่มแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พฤติการณ์เช่นนีถ้ อื ว่าเป็นความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิด
มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ด้วยหรือไม่ อย่างไร
เห็ น ว่ า ที่ ดิ นในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดินที่รัฐ น� ำ ที่ ดิ นของรั ฐ หรื อ รั ฐ จั ดซื้ อ หรื อ เวนคื นมา
เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยให้มีที่ดินท�ำกินเพียงพอ
แก่การครองชีพ ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินของรัฐอยู่ตามนิยามค�ำว่า “การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” และ “ทีด่ นิ ของรัฐ” ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๘ หากบุคคลใดเข้าไปยึดถือ ครอบครอง และท�ำอันตรายต่อทรัพยากรในที่ดิน การฝ่าฝืน
ย่อมเป็นความผิดตามมาตฐา ๙ (๑) และ (๓) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวล
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กฎหมายที่ดิน เมื่อกลุ่มบุคคลได้ร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอันเป็นที่ดิน
ของรั ฐ และได้ ขุ ด ดิ น อั น เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นที่ ดิ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ ไปขายแก่ โ ครงการ
หมู่บ้านจัดสรรจนท�ำให้เกิดดินถล่มหรือการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ทั้งการกระท�ำ
ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเป็ น การค้ า ย่ อ มเป็ น การกระท� ำ ที่ ต ้ อ งด้ ว ย (๑๕) ของบทนิ ย ามค� ำ ว่ า
“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล้ว
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๑.๕) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง ความผิดมูลฐานตาม (๗) ของบทนิยาม
ค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ : กรณีความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕, เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๗๐๒/๒๕๖๐ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๔๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันเป็นความผิดมูลฐานที่ก�ำหนดไว้ใน (๗) ของบทนิยาม
ค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. แล้ว
มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่มีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรและได้มีการ
เปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แล้วนั้น จะสามารถด�ำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้หรือไม่ อย่างไร
เห็นว่า แม้ผู้กระท�ำความผิดได้ยินยอมเปรียบเทียบและมีการงดการฟ้องร้องในความผิดฐาน
หลบหนีศุลกากรตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นผลให้
ผู้กระท�ำความผิดได้รับความคุ้มกันมิให้ถูกฟ้องร้องในการกระท�ำนั้น แต่การคุ้มกันจากการถูก
ฟ้องร้องของบุคคลดังกล่าวก็เป็นเพียงการคุ้มกันมิให้ถูกด�ำเนินคดีอาญาเท่านั้น หาได้กระทบต่อ
การที่ส�ำนักงาน ปปง. จะด�ำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตามความในหมวด ๖ อันเป็นการ
ด�ำเนินการต่อทรัพย์สินในทางแพ่งในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรตาม (๗) ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประเด็นที่สอง ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
อันเป็นความผิดมูลฐานตามาตรา ๓ (๗) นั้น ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการส่งหรือน�ำเงินตรา
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดยฝ่าฝืนหรือละเลย
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖/๑ ประกอบมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ด้วยหรือไม่ อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเงินตรา
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เห็นว่า การส่งหรือน�ำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอก
หรือเข้ามาในประเทศโดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๖/๑
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ อันเป็นความผิดและมีโทษ
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ นั้น เมื่อมาตรา
๖/๑ วรรคสาม บัญญัติให้ “เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือตามมาตรานี้
ให้ถือว่าเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง
มาใช้บังคับ” แล้ว และมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง ให้ถือว่าการกระท�ำดังกล่าว “เป็นการส่งหรือน�ำ
ของต้องจ�ำกัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย
และให้น�ำบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอ�ำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและ
ริบของ หรือการจับกุมผูก้ ระท�ำผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้องมาใช้บงั คับแก่การกระท�ำดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง” อันเทียบเท่ากับเป็นความผิดเกี่ยวกับการน�ำเข้ามาใน
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามมาตรา ๒๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนัน้ การกระท�ำดังกล่าวจึงเป็นความผิดเกีย่ วกับการลักลอบ
หนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็นความผิดมูลฐานที่ก�ำหนดไว้ใน (๗) ของบทนิยาม
ค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
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๒) เรื่อง การด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
๒.๑) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอ�ำนาจให้คณะอนุกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย ท� ำ การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดแทนคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒,
เรื่องเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นร ๒๒๐๔.๑/๗๑๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้วา่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขึ้น
ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๔/๒๕๔๓ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยในข้อที่ ๕ ซึ่งเป็นเรื่องอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๑ ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ได้พิจารณาหลักการดังกล่าวแล้ว จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยดังกล่าว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม
มีผลท�ำให้มีการยื่นค�ำร้องหรือไม่มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลซึ่งมีลักษณะท�ำนองเดียวกับอ�ำนาจของ
อัยการสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งอัยการสูงสุดไม่อาจมอบอ�ำนาจให้พนักงานอัยการอื่นท�ำการแทนได้ ประกอบกับ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การวินจิ ฉัยชีข้ าด
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องใช้คะแนนเสียงในการลงมติสูงกว่าเรื่องอื่นๆ โดยจะต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่า อ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เป็นอ�ำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการเท่านั้น
คณะกรรมการฯ จึงไม่อาจมอบอ�ำนาจให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยท�ำการวินิจฉัยชี้ขาดแทน
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้
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๒.๒) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่
๖๔๐/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก
ที่ นร ๑๓๐๔.๒/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้วา่ ในการด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗ บัญญัติให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้น�ำทรัพย์สิน
ออกขายทอดตลาด หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้นั้น มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
ทีจ่ ะต้องพิจารณา คือ ค�ำว่า “ทรัพย์สนิ ” ตามมาตรา ๕๗ มีความหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สนิ ทีศ่ าล
มีค�ำสั่งยึดหรืออายัดชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ และทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามมาตรา ๕๑ ด้วยหรือไม่ หรือหมายความถึงเฉพาะทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำ� สัง่ ให้ยดึ หรืออายัดตามมาตรา ๔๘ เท่านัน้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ค�ำว่า “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
หมายถึง ทรัพย์สนิ ตามทีค่ ณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แล้วแต่กรณี มีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ เท่านั้น ไม่รวมถึง
ทรัพย์สนิ ทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ยึดหรืออายัดไว้ชวั่ คราวตามมาตรา ๕๕ และทรัพย์สนิ ทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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๒.๓) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตีความมาตรา ๕๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, เรือ่ งเสร็จที่ ๖๕๕/๒๕๕๑
(ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๖.๗/๕๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการตีความการบังคับใช้มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า “ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงิน ให้ส�ำนักงานส่งเข้า
กองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ด�ำเนินการตามระเบียบ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีก�ำหนด”
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แยกทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดินออกเป็นสองประเภท แต่ละประเภทมีวธิ ปี ฏิบตั ติ า่ งกัน เฉพาะทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็น “เงิน” เท่านัน้
ทีจ่ ะส่งเข้ากองทุนกึง่ หนึง่ ส�ำหรับ “ทรัพย์สนิ อืน่ ” จะน�ำส่งเข้ากองทุนไม่ได้ อันเป็นการจ�ำกัดจ�ำนวน
“เงิน” ทีไ่ ม่ตอ้ งส่งให้กระทรวงการคลัง โดยให้สง่ เข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินไม่เกินกึ่งหนึ่ง ฉะนั้น หากทรัพย์สินที่ศาลมีค�ำสั่งให้
ตกเป็นของแผ่นดินมิใช่ “เงิน” มาแต่เดิมตั้งแต่ตอนที่ถูกยึดหรืออายัด แต่เป็นเงินที่ได้จาก
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินอื่นก็ต้องถือว่าเงินนั้นเป็นทรัพย์สินอื่นที่แปรสภาพเป็นเงินแทนทรัพย์สินอื่น
ในภายหลังเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็น “เงิน” อันจะน�ำส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง ตามความมุ่งหมายของ
มาตรา ๕๑ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ส�ำนักงาน ปปง. ยังไม่ได้น�ำเงินส่งกระทรวงการคลังเนื่องจาก
คดียังไม่ถึงที่สุด ต่อมาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ใช้บังคับ นั้น เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ส�ำนักงาน ปปง. ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายใหม่ เนื่องจาก
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)ฯ ใช้บงั คับแล้วและไม่มบี ทเฉพาะกาล
ให้น�ำส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเดิม ส่วนในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่อยู่ใน
ระหว่างเตรียมการส่งเข้ากระทรวงการคลังนั้น ส�ำนักงาน ปปง. ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายเดิม
เพราะขณะที่จะต้องส่งเงินนั้นกฎหมายใหม่ยังไม่ใช้บังคับ
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒.๔) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอให้ศาลมีค�ำสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรือ่ งเสร็จที่ ๘๒๕/๒๕๕๑
(ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๖/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ส�ำนักงาน ปปง. ได้ส่งเรื่องตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้พนักงานอัยการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลแพ่งมีค�ำสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและขอให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ยึดและ
อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ด้วย แต่พนักงานอัยการแจ้งว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ยังไม่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ�ำหน่ายหรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ตามทีม่ าตรา ๕๕ ก�ำหนด พนักงานอัยการจึงไม่ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ยดึ และอายัดทรัพย์สนิ
ไว้ ชั่ ว คราวในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ส� ำ นั ก งาน ปปง. จึ ง ขอหารื อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายต่ อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ในชั้นการตรวจสอบทรัพย์สินหากพนักงานอัยการไม่ยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่ง
ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ส�ำนักงาน ปปง. สามารถมีค�ำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้
ชัว่ คราวตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน และหากเจ้าของหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ได้มายืน่
ค�ำร้องขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ส�ำนักงาน ปปง. ก็มหี น้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ไว้จนกว่า
เจ้าของจะมาขอรับทรัพย์สินคืน
ประเด็นที่สอง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีการจ�ำหน่ายจ่ายโอนไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำความผิด โดยเลขาธิการ ปปง. ได้สง่ เรือ่ งให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องขอยึดและอายัด
ทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๕ แล้ว พนักงานอัยการต้องพิจารณาก่อนว่าคดีดงั กล่าวมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ให้ศาลเชื่อว่าอาจมีการยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดหรือไม่ หากเห็นว่า
พยานหลักฐานไม่เพียงพอ พนักงานอัยการย่อมใช้ดุลพินิจที่จะไม่ยื่นค�ำขอได้ แต่เนื่องจากทรัพย์สินใด
ที่ศาลได้มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ส�ำนักงาน ปปง. จึงสามารถติดตามและ
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๒.๕) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับมาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒,
เรื่องเสร็จที่ ๑๗๔/๒๕๕๒ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ ที่ ปง
๐๐๐๗.๗/๐๓๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า
ตามที่ได้มีการปรับปรุงอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย
ส�ำนักงาน ปปง. จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต�ำแหน่งเลขาธิการ ปปง. ย่อมเป็นไปตาม
มาตรา ๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึง่ ก�ำหนดให้
ผู้รักษาราชการแทนมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน และให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ�ำนาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจ ดังนั้น ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.
จึงย่อมใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
แทนเลขาธิการ ปปง. ได้ และเลขาธิการ ปปง. ก็สามารถมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนตนได้เนื่องจากการใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ มิใช่เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัว
ประเด็นที่สอง ส�ำนักงาน ปปง. มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ (๓) ที่จะส่งรายงานหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายอื่นได้ ส�ำนักงาน ปปง. ย่อมสามารถส่งรายงาน
หรือข้อมูลดังกล่าวไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ แต่หากเป็นกรณีที่
ต่างประเทศหรือองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเป็นผูร้ อ้ งขอ ย่อมเป็นไปตามข้อผูกพันทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญั ญา ความตกลงระหว่างประเทศ
หรือบันทึกความเข้าใจฯ ที่รัฐบาลไทยได้ตกลงไว้กับต่างประเทศ
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๒.๖) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม
ในการร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๑/๒๕๕๒
(ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๗.๗/๐๓๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ
ประเด็นข้อกฎหมายต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการกับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดมูลฐานโดยการขอให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลแพ่ง
มีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ นัน้ ตกเป็นของแผ่นดินในช่วงระยะเวลาทีย่ งั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการธุรกรรม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม หากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราว
และมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้นั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดแล้ว เลขาธิการฯ จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามนัยของมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้หรือไม่นนั้ เห็นว่า การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
เป็นเพียงมาตรการชัว่ คราวทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของประชาชนน้อยกว่าการร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ฉะนั้น ในกรณีเร่งด่วนกฎหมายจึงให้เลขาธิการฯ มีอ�ำนาจท�ำได้
แต่การร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดินนัน้ เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม
แต่ผู้เดียว การที่มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดแล้วเท่านั้น เลขาธิการฯ หาได้มีอ�ำนาจด�ำเนินการเองไม่ แม้จะไม่มี
คณะกรรมการธุรกรรมอยู่ก็ตาม
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๒.๗) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีทกี่ ารกระท�ำความผิดมูลฐานเกิดขึน้ ในต่างประเทศ และการใช้อำ� นาจของพนักงานเจ้าหน้าที,่
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๖/๒๕๕๓ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ส� ำ นั ก งาน ปปง.) มี ห นั ง สื อ ที่ ปง
๐๐๐๗.๗/๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา่
ตามที่ได้มีการแก้ไขบทนิยามค�ำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด” ในมาตรา ๓
และเพิ่มมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นัน้ ส�ำนักงาน ปปง.
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน ปปง. ตามกฎหมาย
ก่อนทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จะใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒)
หรือ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ให้ส�ำนักงาน ปปง. หรือมีความจ�ำเป็นต้อง
เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดหรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
เพือ่ ตรวจค้นหรือเพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือพยานหลักฐาน
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานนั้น
จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�ำลาย หรือท�ำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมแล้ว นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมก่อนหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
แม้วา่ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
จะเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม ก็ตาม แต่อ�ำนาจตามมาตราดังกล่าว
เป็นอ�ำนาจทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุผล
ซึ่งนอกจากจะระบุว่าเป็นอ�ำนาจของกรรมการธุรกรรมแล้ว ยังระบุไว้ชัดเจนให้เป็นอ�ำนาจของ
เลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ด้วย
การใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จึงไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมก่อน
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒.๘) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มีการยึดไว้
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
มิได้ขอคืนทรัพย์, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ส� ำ นั ก งาน ปปง.) ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ปง
๐๐๐๖.๕/๘๙๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า
คณะกรรมการธุรกรรมมีค�ำสั่งให้ยึดและอายัดธนบัตรรวมถึงทรัพย์สินเครื่องใช้ส�ำนักงานของบริษัท บ.
โดยเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
และส่งส�ำนวนคดีไปยังส�ำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ต่อมาพนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีในความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน ส�ำนักงาน ปปง.จึงได้แจ้งให้บริษัท บ. มารับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไป แต่มีการมารับ
คืนเฉพาะธนบัตร ส่วนทรัพย์สินอื่นยังไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนแต่อย่างใด จนล่วงมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ทรัพย์สนิ อืน่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งใช้สำ� นักงาน จะตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๒๗
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วหรือไม่
เห็นว่า มาตรา ๑๓๒๗ บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท�ำผิด ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการ
กระท�ำผิด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดโดยประการอื่น ซึ่งเจ้าพนักงานยึดไว้หรือเรียกให้
ส่งมาโดยชอบด้วยกฎหมายและเก็บไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาล หากเจ้าของมิได้เรียกเอา
ทรัพย์สินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาล หรือนับแต่วันที่
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ก็ให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
จะเห็นได้ว่า กรณีที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๒๗ มีสองกรณี คือ กรณีที่ไม่มี
การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือหากมีการฟ้องร้องก็ต้องเป็นกรณีท่ีศาลมิได้พิพากษาให้ริบหรือสั่ง
คืนทรัพย์สนิ ของกลางให้แก่เจ้าของ ดังนี้ เมือ่ ทรัพย์สนิ ตามข้อหารือได้ถกู ยึดเอาไว้โดยเชือ่ ว่าเป็นทรัพย์สนิ
ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐาน และพนักงานอัยการพิจารณา
เห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นต้องยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สิน
ดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดโดยประการอื่น และเป็นทรัพย์สินที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เมื่อไม่มีผู้ใดมาเรียกคืนจนล่วงเลย
ก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๒๗ ทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ส�ำนักงาน ปปง. จึงต้อง
ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประเด็นที่สอง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา
ส�ำนักงาน ปปง. คงมีหน้าที่ส่งทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังเพียงจ�ำนวนและตามสภาพที่มีอยู่
เท่านั้น ไม่อาจตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เพราะไม่ปรากฏตัวบุคคล
ที่จะเป็นผู้เสียหาย จะถูกต้องหรือไม่ ประการใด
เห็นว่า มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน ปปง. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ ดังนั้น ส�ำนักงาน ปปง. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว จึงมีภาระหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาและจัดการกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้มีทรัพย์สินไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือเพื่อที่จะ
ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทรัพย์สินเครื่องใช้
ส�ำนักงานซึ่งส�ำนักงาน ปปง. ยึดไว้และอยู่ในความครอบครองของส�ำนักงาน ปปง. ได้สูญหายหรือ
เสียหายบางส่วน กรณีจึงถือได้ว่าส�ำนักงาน ปปง. ได้รับความเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ปปง. ดังนั้น ส�ำนักงาน ปปง.
จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ต่อไป
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๒.๙) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและ
การส่งเรือ่ งให้พนักงานอัยการพิจารณายืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรือ่ งเสร็จที่ ๔๖๓/๒๕๕๖
(ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก
ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. โดยมี
ความเห็นดังนี้
คณะกรรมการธุรกรรมได้มีค�ำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ชั่วคราวมีก�ำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แต่พนักงานอัยการได้ส่งส�ำนวนการ
ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สนิ ดังกล่าวคืนเลขาธิการ ปปง. เพือ่ ส่งเรือ่ งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ด�ำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นก่อนตามมาตรา ๔๙ วรรคหก
ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องกลับมายังเลขาธิการ ปปง. เพื่อด�ำเนินการต่อไปนั้น
ประเด็นทีห่ นึง่ หากล่วงพ้นก�ำหนดเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึง่ คณะกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี จะสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกหรือไม่
เห็นว่า มาตรา ๔๘ เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ทั้งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นผู้เ สียหายจากการที่ท รัพ ย์สินถู ก ยึ ดหรื อ อายั ดนั้ นๆ ไม่ ให้ ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด
ทรัพย์สินเกินกว่าเก้าสิบวัน ดังนั้น หากพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ย่อมไม่สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นต่อไปได้
ประเด็นที่สอง ตามข้อเท็จจริง เมื่อมีการส่งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว จะนับ
ระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง อย่างไร
เห็นว่า การนับระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ จะต้องเริ่มนับวันแรก
ตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดเป็นต้นไป และนับต่อเนื่องกันไปจนครบระยะเวลาเก้าสิบวัน
โดยไม่หยุดนับแม้จะมีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประเด็นที่สาม หากมิได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือมีการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินแต่พ้นก�ำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แล้ว คณะกรรมการธุรกรรม
จะมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่
เห็นว่า การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ แต่อย่างใด ดังนั้น แม้มิได้ด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๔๘ หรือได้ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๘ และระยะเวลาเก้าสิบวันได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
ก็ไม่ตัดอ�ำนาจในการด�ำเนินการให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙
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๒.๑๐) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อ�ำนาจคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในการวินจิ ฉัยชีข้ าดการตัง้ ข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ กรณีการยืน่
ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืน
ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๕/๒๕๖๑ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๙๒๘ ลงวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ถึ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(คณะกรรมการ ปปง.) ในการวินิจฉัยชี้ขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าในกรณีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่ง
ให้น�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินในคราวเดียวกันตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่พนักงานอัยการไม่เห็นด้วยกับความเห็น
ของเลขาธิการ ปปง. เพราะไม่มีเหตุที่จะต้องคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
และได้แจ้งให้เลขาธิการ ปปง. ทราบเพือ่ ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการ ปปง. วินจิ ฉัยชีข้ าด จะถือเป็นการ
ตั้งข้อไม่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. แล้ว
มีความเห็นว่า มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติในวรรคหกว่า ในกรณีที่เลขาธิการ ปปง. ด�ำเนินการขอให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลมี ค� ำ สั่ ง ให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น ตามวรรคหนึ่ ง นั้ น
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่
ผูเ้ สียหายแทนการสัง่ ให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน ดังนัน้ กระบวนการ
ตามวรรคสองและวรรคสาม จึงต้องน�ำมาใช้บงั คับกับการยืน่ ค�ำร้องขอตามวรรคหกด้วย เมือ่ พนักงาน
อัยการไม่เห็นด้วยกับเลขาธิการ ปปง. ในการร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จึงเป็นการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ประการหนึ่ง
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒.๑๑) บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอบเขตการบังคับใช้วรรคสอง
ของบทนิยามค�ำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๖๓ (ความเห็นโดยย่อ)๑
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๑๙๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ด้วยส�ำนักงาน ปปง. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือกรณีมีการหลีกเลี่ยงภาษี
และการฟอกเงินของบุคคลสัญชาติไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดขึ้นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และบุ ค คลดั ง กล่ า วได้ โ อนเงิ น มายั ง บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง พ� ำ นั ก อยู ่ ใ นประเทศไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินคดีการฟอกเงินและคดีการหลีกเลี่ยงภาษีต่อบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย
ต่างประเทศ จึงขอหารือว่า ถ้อยค�ำตามวรรคสองของบทนิยามค�ำว่า ความผิดมูลฐานในมาตรา ๓
ที่ก�ำหนดว่า “ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท�ำความผิดอาญา
นอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระท�ำความผิดนั้นได้กระท�ำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิด
มูลฐานด้วย” ค�ำว่า ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ดังกล่าว จะหมายความรวมถึงความผิดมูลฐาน
ที่ก�ำหนดในกฎหมายอื่นซึ่งมิได้ปรากฏในบทนิยามค�ำว่า ความผิดมูลฐาน วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๒๑)
ด้วยหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงาน ปปง. แล้ว
มีความเห็นว่า ตามวรรคหนึ่งของบทนิยามค�ำว่า ความผิดมูลฐาน ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดการกระท�ำความผิดที่เป็นความผิด
มูลฐานไว้ใน (๑) ถึง (๒๑) โดยมิได้บัญญัติให้การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานไว้ในวรรคหนึ่งด้วย การที่บทบัญญัติมาตรา ๓๗ ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงหมายความถึงการกระท�ำความผิดในราชอาณาจักร
เท่ า นั้ น หากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วประสงค์ จ ะให้ ห มายความรวมถึ ง การกระท� ำ ความผิ ด
นอกราชอาณาจักรเป็นความผิดมูลฐานด้วย ย่อมจะต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้หมายความ
รวมถึงการกระท�ำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึง่ หากความผิดนัน้ ได้กระท�ำลงในราชอาณาจักร
จะเป็นความผิดมูลฐานด้วย
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ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐ - ๔๑/๒๕๔๖ เรื่อง ศาลแพ่งส่งค�ำโต้แย้งของ
ผู้ร้องคัดค้านเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค�ำวินิจฉัยโดยย่อ)๑
ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖
มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ หรือไม่
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ไม่ต้อง
รับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิด
และก�ำหนดโทษไว้ และการลงโทษนัน้ จะหนักกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะกระท�ำผิดมิได้
ซึง่ เป็นหลักทีร่ บั รองห้ามใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังกับบุคคลในความผิดทางอาญา ส�ำหรับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ เมือ่ พิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตามหมายเหตุ ท ้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ แ ล้ ว พบว่ า ต้ อ งการตั ด วงจรการประกอบอาชญากรรม
และท�ำลายแรงจูงใจส�ำคัญในการประกอบอาชญากรรมทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ งู จึงก�ำหนดให้มมี าตรการ
ด�ำเนินการต่อการฟอกเงิน คือ มาตรการทางอาญาที่ด�ำเนินคดีต่อบุคคล และมาตรการที่ด�ำเนินคดี
ต่อทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นมาตรการพิเศษทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ มาตรการทัง้ สองเป็นการด�ำเนินการทีเ่ ป็นคนละส่วนกัน
และมีการก�ำหนดภาระการพิสูจน์ที่มีบทสันนิษฐานแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เป็นการด�ำเนินคดีทางอาญาต่อบุคคลแล้ว จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๒ แต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖
มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ หรือไม่
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองและประกันความมัน่ คงแห่งสิทธิและ
เสรีภาพว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก�ำหนดไว้ ส่วนมาตรา ๔๘ นั้น เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
รับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง แต่ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิและการจ�ำกัด
สิทธินั้น รัฐธรรมนูญยอมให้มีการจ�ำกัดได้โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องก�ำหนดขอบเขตการใช้สทิ ธิและการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ เท่าทีจ่ ำ� เป็นและไม่กระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธินั้น ส�ำหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ
หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙ เป็นมาตรการที่รัฐใช้บังคับโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
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และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคนส่วนใหญ่ ประกอบกับก�ำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สิน
ของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้ว จึงถือได้ว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๔๘ แต่อย่างใด
ประเด็นที่สาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๒๓๕ หรือไม่
เห็นว่า การที่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้ศาลแพ่งเป็นองค์กรท�ำหน้าที่พิจารณา พิพากษา
ข้อพิพาทและให้นำ� วิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับ ซึง่ ศาลแพ่งเป็นศาลหนึง่ ในระบบศาลยุตธิ รรม
จัดตัง้ ขึน้ ตามพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๙ มีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
ทั้งปวง และคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรมอื่น เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรการ
ด�ำเนินการทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หมวด ๖ ที่เป็นมาตรการพิเศษที่มิใช่มาตรการ
ทางอาญาทีด่ ำ� เนินคดีตอ่ บุคคลแล้ว ดังนัน้ การด�ำเนินกระบวนพิจารณาทีใ่ ห้ศาลแพ่งเป็นผูพ้ จิ ารณา
เป็ น การถู ก ต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาล และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๕ แต่อย่างใด
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๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม่
(ค�ำวินิจฉัยโดยย่อ)๑
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคสาม
เป็นข้อสันนิษฐานในทางแพ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์
ในทรัพย์สินมีสิทธิน�ำสืบพยานโต้แย้งหรือหักล้างได้ เป็นการผลักภาระการพิสูจน์อย่างมีเหตุผล
อันชอบธรรมระหว่างข้อเท็จจริงพื้นฐานตามเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐานที่ก�ำหนดกับข้อเท็จจริง
ที่ต้องการพิสูจน์ ก่อนที่ศาลแพ่งจะมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของ
แผ่นดิน ทั้งมีมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มาโดยสุจริต
และเสี ย ค่ า ตอบแทน สามารถจะพิ สู จ น์ ก ารได้ ม าโดยชอบของทรั พ ย์ สิ น นั้ น ตามมาตรา ๕๐
โดยศาลแพ่งอาจมีคำ� สัง่ คุม้ ครองสิทธิของผูร้ บั ประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ หรือการคืนทรัพย์สนิ
ก่อนหรือภายหลังมีคำ� สัง่ ริบทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๓ แล้วแต่กรณี เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ
กับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลจากการใช้มาตรการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม เป็นการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างสมเหตุ
สมผล ตามความจ�ำเป็น และมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของบุคคล ทีถ่ กู จ�ำกัด
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายใช้บังคับเป็นการเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
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๓) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ (ค�ำวินิจฉัยโดยย่อ)๑
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี ก�ำหนดให้ผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ
และมาตรา ๙๐/๔ ที่ ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ ฉ้ อ โกงภาษี อ ากรตั้ ง แต่ สิ บ ล้ า นบาทต่ อ ปี ภ าษี ขึ้ น ไป
หรือขอคืนภาษีอากรโดยความเท็จตั้งแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป ซึ่งได้กระท�ำในลักษณะที่เป็น
กระบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้ และมีพฤติกรรมปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักงาน ปปง. แล้ว ให้ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินต่อไป แต่ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ให้ใช้บังคับแก่การกระท�ำความผิดร้ายแรงและมิได้ให้รวมถึงความผิดตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายอื่ น ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ประมวลรั ษ ฎากรมี ม าตรการทางกฎหมายในการด� ำ เนิ น การกรณี
การหลี ก เลี่ ย งภาษี อ ากรหรื อ ผู ้ ค ้ า งช� ำ ระภาษี อ ากรที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความร้ า ยแรงของ
การกระท�ำความผิดในแต่ละกรณีแล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ ตรี นอกจากนี้มาตรา ๓๗ ตรี
ยังเป็นบทบัญญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณาวินจิ ฉัยรวบรวมทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ได้
จ�ำนวนเงินครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นที่กระท�ำโดยสุจริตต้อง
ตกอยูภ่ ายใต้มาตรการทีม่ คี วามร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จนกว่าจะได้พิสูจน์ในศาลอีกด้วย บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระและจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน ขัดต่อหลักนิติธรรม จึงขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ส่วนปัญหาว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ดลุ พินจิ ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อมใช้สิทธิ
ทางศาลได้ มิ ใ ช่ เ รื่ อ งการเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลหรื อ หลั ก ความเสมอภาค และการด� ำ เนิ น การ
ต่อทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการกระท�ำความผิด ไม่ใช่โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘
แต่อย่างใด จึงไม่เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลังแก่บุคคล และมิใช่
ข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาที่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ
ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
๑ราชกิจจานุเบกษา
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“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระท�ำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท�ำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง  
ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�ำที่เป็นความผิดนั้นได้กระท�ำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
“อาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี
หรื อ อาวุ ธ อื่ น ใดซึ่ ง มี อ านุ ภ าพที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช จ� ำ นวนมาก
หรือต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรงท�ำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทัง้ ระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
“บุคคลที่ถูกก�ำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ
ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�ำหนดให้เป็นผู้ที่มี
การกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงและส�ำนักงาน
ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณา
และมีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน” หมายความว่า ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจ�ำหน่าย
ซึง่ ทรัพย์สนิ หรือเปลีย่ นสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระท�ำการใดๆ ต่อทรัพย์สนิ อันจะส่งผลเปลีย่ นแปลง
ต่อจ�ำนวน มูลค่า ปริมาณ ท�ำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ� ำ นาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาตรา ๖  ในกรณีทมี่ มี ติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้ายและส�ำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
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ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
มติหรือประกาศดังกล่าว
การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เมื่อมีมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติอนั เป็นผลให้ตอ้ งเพิกถอนรายชือ่ ผูน้ นั้
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดแล้ว
การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง ส�ำนักงานต้อง
ด�ำเนินการโดยไม่ชกั ช้า  ทงั้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๗  ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผูใ้ ดมีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทน
หรื อ ตามค� ำ สั่ ง หรื อ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของบุ ค คลนั้ น ให้ ส� ำ นั ก งานโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียว
ขอให้ศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้
ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีค�ำสั่งตามที่ขอ
(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือ
(๒) ผู้นั้นด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ตาม (๑) หรือตามมาตรา ๖
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส�ำนักงานรายงาน
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
ให้สำ� นักงานประกาศรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ศาลมีคำ� สัง่ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดและแจ้งให้บคุ คล
ดังกล่าวทราบ  ทัง้ นี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�ำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสีใ่ ห้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณา
ของส�ำนักงาน ให้สำ� นักงานแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาคณะหนึง่ เพือ่ พิจารณารายชือ่ ก่อนส่งเรือ่ งให้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ส�ำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ด�ำเนินการตามมาตรานี้
โดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๘ เมือ่ ส�ำนักงานประกาศรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว
ให้ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานหรื อ บุ ค คลที่ ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือของผู้กระท�ำการแทน
หรือตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม
(๒) แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ให้สำ� นักงานทราบ
(๓) แจ้งให้ส�ำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกก�ำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก�ำหนดมาตรการ
อื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๑ ผู ้ ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การตามมาตรา ๘ โดยสุ จ ริ ต ไม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด แม้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�ำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๒ บุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดตามมาตรา ๗ หรื อ ผู ้ ซึ่ ง ถู ก ระงั บ การด� ำ เนิ น การ
กับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการก�ำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๗
อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ด�ำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
(๓) ขอให้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สิน
กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการ
น�ำทรัพย์สนิ ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้น�ำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ศาลจะก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่น
ค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ช�ำระหนี้ท่ีถึงก�ำหนดช�ำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘
ซึง่ สัญญาหรือข้อผูกพันนัน้ ได้ทำ� ขึน้ หรือเกิดขึน้ ก่อนวันทีบ่ ญ
ั ชีนนั้ ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ
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(๒) ช�ำระดอกเบีย้ หรือดอกผลและเป็นกรณีจำ� เป็นทีต่ อ้ งช�ำระเงินเข้าบัญชีของผูท้ ถี่ กู ระงับ
การด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘
(๓) ช�ำระหนี้ซึ่งศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องช�ำระหนี้
(๔) ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๗
กรณีมคี ำ� สัง่ อนุญาตตามวรรคหนึง่ ถ้าต้องมีการช�ำระหนีห้ รือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
ของผูท้ ถี่ กู ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๘ ศาลอาจก�ำหนดเงือ่ นไขตามทีเ่ ห็นสมควร
เพื่อป้องกันมิให้น�ำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้
มาตรา ๑๔ การด�ำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อ
ศาลแพ่งและให้น�ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
มาตรา ๑๕ ในกรณีทมี่ มี ติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และส�ำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำ� นักงานประกาศรายชือ่ นัน้ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดเพือ่ ด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว
การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เมื่อมีมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติอนั เป็นผลให้ตอ้ งเพิกถอนรายชือ่ ผูน้ นั้
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดแล้ว
การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง ส�ำนักงานต้อง
ด�ำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด
กระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ตามวรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรือ่ งให้กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อส่งค�ำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ด�ำเนินการก�ำหนดรายชื่อบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาก� ำ หนดรายชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส� ำ นั ก งานแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อ
ดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ
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คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ผู้แทนส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกอง
อ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ผูแ้ ทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม และผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�ำนักงานและ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อด�ำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ส�ำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
มาตรา ๑๗ เมื่ อ ส� ำ นั ก งานประกาศรายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดตามมาตรา ๑๕ แล้ ว
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้
โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือของผู้กระท�ำการแทน
หรือตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม
(๒) แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ให้สำ� นักงานทราบ
(๓) แจ้งให้ส�ำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกก�ำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลาย
ล้างสูง หรือก�ำหนดมาตรการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๙ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
มาใช้บังคับกับการด�ำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคล
ทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ตามมาตรา ๑๖
วรรคสอง เพื่อขออนุญาตด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินก็ได้
ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค�ำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้
พิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งของบุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดตามวรรคหนึ่ ง และเมื่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติหรือองค์กรทีค่ ณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินจิ ฉัยเป็นอย่างไรแล้ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อด�ำเนินการไปตามนั้น
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หมวด ๓
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส�ำนักงาน
มาตรา ๒๑ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ก�ำหนดแนวทางในการก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีท่ ำ� รายงานหรือบุคคลอืน่ ใดด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สำ� นักงานมีอำ� นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ค�ำแนะน�ำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
รวมถึงการด�ำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด
หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๓ บุ ค คลที่ ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำ
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
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ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือ มาตรา ๑๗ (๓)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำความผิดของ
นิ ติ บุ ค คลนั้ น เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท� ำ ของกรรมการ หรื อ ผู ้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใ้ ดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สนิ หรือด�ำเนินการ
ด้วยประการใดๆ เพือ่ การก่อการร้าย หรือโดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สนิ
หรื อ จากการด� ำ เนิ น การนั้ น เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนด หรื อ โดยเจตนาให้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
หรือการด�ำเนินการนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นนั้ กระท�ำความผิด
ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูใ้ ดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สนิ หรือด�ำเนินการด้วยประการใด ๆ
เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือจากการด�ำเนินการนัน้ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สนิ
หรือการด�ำเนินการนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
หรือของบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูส้ นับสนุนหรือผูส้ มคบกันในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระท�ำความผิดนั้น
นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดหรือพยายามกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือเป็นผูส้ นับสนุนหรือผูส้ มคบในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ในกรณีทกี่ ารกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลตามวรรคสีเ่ กิดจากการสัง่ การหรือการกระท�ำ
ของกรรมการ หรื อ ผู ้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น
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หรือในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สงั่ การหรือไม่กระท�ำการ
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ นิ ติ บุ ค คลนั้ น กระท� ำ ความผิ ด ผู ้ นั้ น ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ตั้ ง แต่ ส องปี ถึ ง สิ บ ปี
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคล
เป็นผูก้ ระท�ำความผิด ให้เป็นความผิดทีเ่ ปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๒๗ ผู ้ ใ ดกระท� ำ ความผิ ด ฐานสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง แม้จะกระท�ำ
นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระท�ำความผิดหรือผู้ร่วมกระท�ำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
(๒) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนัน้ เป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐ
ทีก่ ารกระท�ำเกิดขึน้ ในเขตอ�ำนาจของรัฐนัน้ หากผูน้ น้ั ได้ปรากฏตัวอยูใ่ นราชอาณาจักรและมิได้มกี าร
ส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชือ่ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดซึง่ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมิได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคล
ที่ถูกก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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การด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ดำ� เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
                                                                                  ผู้รับสนองพระราชโองการ
                                                                                 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                         นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้
ตราพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขึน้ ใช้บงั คับเพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
แต่ ม าตรการดั ง กล่ า วไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับ
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เนือ่ งจากมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันในการด�ำเนินการเพือ่ รองรับมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามทีค่ ณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการฟอกเงิน (Financial Action
Task Force on Money Laundering: FATF) ก�ำหนด  ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการ
ตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย สมควรน�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงมาก�ำหนดรวมไว้ใน
พระราชบัญญัติเดียวกัน  จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
การพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
พ.ศ. ๒๕๖๐๑
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ และมาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระท�ำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสัง่ หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนัน้
ไว้เป็นความลับจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งให้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ข้อ ๓ เมื่อส�ำนักงานได้รับค�ำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส�ำนักงานแล้ว มีเหตุ
อันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้
การควบคุมของบุคคลนั้น ให้ส�ำนักงานเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตามข้อ ๔ เพื่อพิจารณารายชื่อนั้น
ข้อ ๔ ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์
ตามข้อ ๓
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๔ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการตามข้ อ ๔ คณะกรรมการธุ ร กรรม
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส�ำนักงานต้องจัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๕/๙ มีนาคม ๒๕๖๐
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(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
		
(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษา
ต่างประเทศให้ระบุไว้ด้วย
(ข) ค�ำน�ำหน้าชื่อ ยศหรือต�ำแหน่ง
(ค) อาชีพ
(ง) เพศ
(จ) วัน เดือน ปีเกิด
(ฉ) สถานที่เกิด
(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสญ
ั ชาติเดิม ให้ระบุสญ
ั ชาติเดิมด้วย และให้ระบุทกุ สัญชาติในกรณี
ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)
(ซ) เลขประจ�ำตัวประชาชน และในกรณีทเี่ ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง
เลขใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดย
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
		
(ฌ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้ระบุไว้ด้วย
(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล
(ค) เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ
(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ท�ำให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์
ตามข้อ ๓ เช่น ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือค�ำพิพากษาของศาล
(๔) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�ำหนด
รายชื่อผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ พิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เห็นว่าผูน้ นั้ มีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้สำ� นักงานเสนอรายชือ่ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณารายชื่อตามข้อ ๗ แล้ว เห็นว่ามีพยาน
หลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูน้ นั้ มีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ความเห็นชอบ
รายชื่อนั้น และให้ส�ำนักงานส่งรายชื่อดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้
ศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดต่อไป
การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น�ำข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่ารายชื่อ
บุคคลทีส่ ำ� นักงานเสนอให้พจิ ารณานัน้ ยังมีขอ้ มูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชือ่ ได้วา่ ผูน้ นั้
มีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้
ส�ำนักงานด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป
ข้อ ๑๐ เมื่อศาลมีค�ำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดแล้ว ให้ส�ำนักงานพิจารณาทบทวน
รายชื่อดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกหกเดือน ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพิกถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด ให้ส�ำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๔
พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการธุรกรรมให้ความเห็นชอบรายชือ่ ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้สำ� นักงาน
ส่งรายชือ่ ผูน้ นั้ ให้พนักงานอัยการพิจารณายืน่ ค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำ� สัง่ เพิกถอนรายชือ่ ผูน้ นั้
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
                                                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                            พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
                                                                                     นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗ วรรคห้ า
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัตใิ ห้หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
รายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เพื่อด�ำเนินการขอให้ศาล
มีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดของส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ ก่ อ นส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

418

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

กฎกระทรวง
ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ
และการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๖๐๑
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระท�ำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดซึ่งกระท�ำการ
อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ไว้เป็นความลับจนกว่าส�ำนักงาน
จะได้ประกาศรายชื่อนั้นให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๑๕
ข้อ ๓ เมื่อส�ำนักงานได้รับค�ำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส�ำนักงานแล้วปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้ส�ำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๔ ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทน
กรมศุ ล กากร ผู ้ แ ทนกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ผู ้ แ ทนกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ผูแ้ ทนส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ผู้แทนส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจ�ำนวนหนึ่งคน
และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๙ มีนาคม ๒๕๖๐
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ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ ส�ำนักงานต้อง
จัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
		
(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษา
ต่างประเทศให้ระบุไว้ด้วย
(ข) ค�ำน�ำหน้าชื่อ ยศหรือต�ำแหน่ง
(ค) อาชีพ
(ง) เพศ
(จ) วัน เดือน ปีเกิด
(ฉ) สถานที่เกิด
(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสญ
ั ชาติเดิม ให้ระบุสญ
ั ชาติเดิมด้วย และให้ระบุทกุ สัญชาติในกรณี
ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)
		
(ซ) เลขประจ�ำตัวประชาชน และในกรณีทเี่ ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง
เลขใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดย
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
		
(ฌ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
(๒) กรณีเป็นคณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้ระบุไว้ด้วย
(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล
(ค) เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ
(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดๆ ทีท่ ำ� ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล
หรือองค์กรใดกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง เช่น ข้อมูล
การสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือค�ำพิพากษาของศาล
(๔) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
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ข้อ ๗ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาก� ำ หนดรายชื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ และข้ อ มู ล หรื อ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นชอบว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระท�ำการ
อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้ส�ำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวง
การต่างประเทศเพือ่ ส่งค�ำร้องไปยังคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ เพือ่ ด�ำเนินการก�ำหนด
รายชือ่ บุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรดังกล่าวเป็นผูก้ ระท�ำการอันเกีย่ วข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงต่อไป
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อเห็นว่ารายชื่อที่ส�ำนักงานเสนอ
ให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรใดกระท�ำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ให้แจ้งให้
ส�ำนักงานด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป
                                                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                     นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท� ำ ลายล้ า งสู ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ก� ำ หนดให้ อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวแล้ว ให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมทั้งให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการดังกล่าวไว้ด้วย  จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม มาตรา ๑๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ให้สำ� นักงานตรวจสอบว่ามติหรือประกาศดังกล่าว
ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย หรือไม่
เมือ่ ส�ำนักงานด�ำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและปรากฏว่ามติหรือประกาศตามวรรคหนึง่
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้ส�ำนักงานประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
โดยยึดถือข้อมูลตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตาม
วรรคหนึ่ง โดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓ เมื่ อ ปรากฏว่ า ได้ มี ม ติ ข องหรื อ ประกาศภายใต้ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แห่งสหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อผู้ใดออกจากรายชื่อผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
หรื อ การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท� ำ ลายล้ า งสู ง แล้ ว ให้ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
และหากปรากฏเหตุดังกล่าวให้ส�ำนักงานด�ำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้า
ข้อ ๔ กรณีที่ประกาศตามข้อ ๒ หรือ ๓ มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตรงกันกับมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ให้สำ� นักงานสามารถด�ำเนินการแก้ไข
ประกาศดังกล่าวแล้วด�ำเนินการประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๕ ในการประกาศเพื่อก�ำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามข้อ ๒
และข้อ ๓ แล้วแต่กรณี ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการประกาศในระบบสารสนเทศของส�ำนักงานเพื่อ
เผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะและจัดให้มีรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดดังกล่าวไว้ท่ีส�ำนักงานเพื่อให้
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ประชาชนตรวจสอบดูได้ และจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่
รายงานหรือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การระงับการ
ด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                        สุทธิพล  ทวีชัยการ
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
หรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยให้มีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลูกค้าหรือผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติการรับลูกค้า
หรือการรับท�ำธุรกรรมให้แก่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเคร่งครัด
		
(ข) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�ำหนดที่ได้รับจากส�ำนักงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบลูกค้าและผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทั้งหมดอย่างสม�่ำเสมอ
จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
		
(ค) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ การไม่ท�ำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
		
(ง) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อส�ำนักงาน ในกรณีที่พบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงหรือ
เป็นธุรกรรมที่กระท�ำกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกก�ำหนด
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(จ) ให้ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานก� ำ หนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่ อ นไหว
ทางการเงินหรือการท�ำธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และการท�ำธุรกรรมของลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ยังด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท�ำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว
(๒) กรณีพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสอบลูกค้าหรือผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวทีม่ สี ญ
ั ชาติ ภูมลิ ำ� เนา หรือทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ในพืน้ ทีห่ รือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภ าพท� ำ ลายล้ า งสู ง และก� ำ หนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับลูกค้าหรือผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
(๓) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
ให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่ งหรือแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้จัดท�ำหรือพัฒนาขึ้นใหม่หรือให้บริการ
ในอนาคตจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงและหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน้ ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานต้องก�ำหนดมาตรการ
ทีจ่ ะท�ำให้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการเพือ่ บรรเทาความเสียหาย
ให้ได้มากที่สุด
(๔) กรณีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีลักษณะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีหน้าที่รายงานใช้เพื่อเชื่อมโยง
ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๕) กรณีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ตามที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
ข้อ ๓ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดมาตรการอื่นใดที่จ�ำเป็นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒
เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดให้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการอื่นใด
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญในระดับสูงสุดและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหารซึง่ มีอำ� นาจระดับสูงสุดของผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน
และต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ข้ อ ๕ ให้ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานก� ำ หนดนโยบาย แนวทางปฏิ บั ติ ห รื อ มาตรการอื่ น ใด
ตามประกาศนี้โดยให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้ามาใช้ดว้ ย โดยอนุโลมและให้เป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดท�ำแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้
มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                        สุทธิพล  ทวีชัยการ
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการด�ำเนินการ
กับทรัพย์สินและการเก็บรักษา
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษา
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เมื่อส�ำนักงานได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือ
บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด รวมทั้งของผู้กระท�ำการแทน
หรือตามค�ำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการตาม (๑) ให้ส�ำนักงานทราบ
ภายในสิบวันท�ำการนับแต่วันที่ได้ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินนั้น
(๓) แจ้งข้อมูลให้ส�ำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น  ทั้งนี้ ภายในสิบวันท�ำการนับแต่วันที่
ได้พบข้อมูลนั้น
การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือ
มีค�ำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การตาม (๒) หรื อ (๓) ได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคลทีค่ รอบครองทรัพย์สนิ ของบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดแจ้งเป็นหนังสือโดยระบุ
เหตุผลความจ�ำเป็นทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้ไปยังส�ำนักงานเพือ่ ขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อกี
ไม่เกินห้าวันท�ำการ

๑ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๔ เมื่อส�ำนักงานได้รับข้อมูลการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๒)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารจัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ในการเก็ บ รั ก ษาและการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ น� ำ ระเบี ย บ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๕ การแจ้งข้อมูลตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามแบบที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                        สุทธิพล  ทวีชัยการ
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
และการแจ้งให้บุคคลที่ถูกก�ำหนดทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดและการแจ้งให้บุคคล
ที่ถูกก�ำหนดทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เมื่ อ ศาลมี ค� ำ สั่ ง ให้ ผู ้ ใ ดเป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง
ให้สำ� นักงานประกาศรายชือ่ ผูน้ นั้ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดในระบบสารสนเทศของส�ำนักงานเพือ่ เผยแพร่
รายชือ่ สูส่ าธารณะโดยไม่ชกั ช้า ในการนี้ ส�ำนักงานจะส่งรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดดังกล่าวเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด้วย
ก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
ข้อ ๔ เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศตามข้ อ ๓ แล้ ว ให้ ส� ำ นั ก งานแจ้ ง ให้ บุ ค คลที่ ถู ก ก� ำ หนด
ตามประกาศนี้ทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อโดยวิธีการ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นบุคคลซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิล�ำเนา
หรือถิ่นที่อยู่ของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือไปถึง ในกรณีที่
ไม่อาจด�ำเนินการด้วยวิธีดังกล่าวได้หรือไม่มีผู้รับหนังสือ ให้แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อครบก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
(๒) กรณีเป็นบุคคลซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ด�ำเนินการแจ้งให้บุคคล
ที่ถูกก�ำหนดทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกก�ำหนดมิได้มีค�ำร้องขอจากหน่วยงาน
ต่างประเทศให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลแห่งประเทศที่ผู้นั้น
ถือสัญชาติหรือทีน่ า่ เชือ่ ว่าผูน้ นั้ มีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ พือ่ แจ้งให้ทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชือ่ และให้ถอื ว่าบุคคลนัน้
ได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประสานไปยัง
รัฐบาลแห่งประเทศนั้นแล้ว
๑ราชกิจจานุเบกษา
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การแจ้งบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม (๑) และ (๒) หากไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ
การแจ้งให้กระท�ำโดยการปิดประกาศค�ำสัง่ การเป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ ณ สถานีตำ� รวจแห่งท้องที่
ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนา หรือ ณ สถานทูตแห่งประเทศที่บุคคลที่ถูกก�ำหนดมีสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่
แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่ไม่รู้ภูมิล�ำเนาของบุคคลที่ถูกก�ำหนด การแจ้งจะกระท�ำโดยการประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกก�ำหนดทราบถึงการถูกก�ำหนด
รายชื่อเมื่อล่วงพ้นก�ำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                        สุทธิพล  ทวีชัยการ
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือ
รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (พิมพ์ครั้งที่ ๑๕)
๑. พลต�ำรวจตรี ปิยะพันธ์  ปิงเมือง
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒. นายนพดล  อุเทน
หัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย  
๓. นายพงศ์ธร  ทองด้วง
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส่วนนิติการ
๔. นางสาวชนิดา  พีระยุทธ
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการ
๕. นางศรีภูพาน  ขจัดภัย
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการ
๖. นางสาวอัณณ์ชญา  สุติน
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการ
๗. นางสาวกนกกาญจน์  กุลวิเชียร
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการ
๘. นางสาวพัทธนันท์  ธัญญสิริ
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการ
๙. นายนราวิทย์  ศักดิ์เพ็ชร
คณะท�ำงานและเลขานุการ
นิติกรช�ำนาญการ
๑๐. นางสาวโชติวรรณ  นฤเทพ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรช�ำนาญการ
๑๑. นางสาววนัสนันท์  กันทะวงศ์
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป
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