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  ๑๒.๑) ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีกำรแสดงตนของลูกค้ำสถำบันกำรเงิน
   และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖............................................................... ๑๘๖
 ๑๓) กฎกระทรวง ก�ำหนดแบบ รำยกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึกข้อเท็จจริง
  เกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙....................................................................................... ๑๘๙
 ๑๔) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับประมวล)......................................................................................... ๑๙๑

๓.	ระเบียบและประกาศ................................................................................................... ๑๙๙
 ๑)	 ระเบียบและประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี		
  ๑.๑) ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคุณสมบัติ กำรแต่งตั้ง กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   และกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
   ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
   (ฉบับประมวล)................................................................................................. ๒๐๐
   ๑.๑.๑) ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัว
    พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
    กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓.............................................. ๒๐๕
      ๑.๑.๒) ค�ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
    ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
    พ.ศ. ๒๕๔๒........................................................................................ ๒๐๘
         ๑.๑.๓) ประกำศส�ำนักงำน ปปง. เรื่อง กำรขอออกบัตรประจ�ำตัวพนักงำน
    เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
    พ.ศ. ๒๕๔๒........................................................................................ ๒๑๐
  ๑.๒) ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประสำนงำนในกำรปฏิบัติตำม
   พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   พ.ศ. ๒๕๔๔...................................................................................................... ๒๑๒
   ๑.๒.๑) ข้อตกลงตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประสำนงำน
    ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
    ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔).............๒๑๙



  ๑.๓) ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ศำล
   มีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
   ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับประมวล)...................................... ๒๒๒
 ๒)	 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
  ๒.๑) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
   ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด 
   พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับประมวล)............................................................................. ๒๒๕
  ๒.๒) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำเสียหำยและค่ำเสื่อมสภำพ พ.ศ. ๒๕๔๓....................... ๒๓๐
  ๒.๓) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
   กำรน�ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด และกำรน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อ
   ประโยชน์ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับประมวล).................................. ๒๓๒
  ๒.๔) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรน�ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับประมวล)............ ๒๓๗
  ๒.๕) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ว่ำด้วยกองทุน
   กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับประมวล)................ ๒๔๖
      ๒.๕.๑) ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำม
    กำรฟอกเงิน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
    กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗............ ๒๕๙
      ๒.๕.๒) ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำม
    กำรฟอกเงิน เรื่อง อัตรำค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนที่จ่ำยจำกเงิน
    กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน................................. ๒๖๗
      ๒.๕.๓) ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำม
    กำรฟอกเงิน ว่ำด้วยพนักงำนกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗............................. ๒๖๙
  ๒.๖) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
   กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของผู้มีหน้ำที่รำยงำน พ.ศ. ๒๕๕๙......... ๒๗๐
  ๒.๗) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
   เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙............................................. ๒๗๒
    ๒.๘) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ 
   ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่
   ตำมกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๙............................................................................... ๒๗๕
  ๒.๙) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรแจ้งรำยกำรเกี่ยวกับกำรน�ำเงินตรำ
   หรือเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙......... ๒๘๓

ง



จ

  ๒.๑๐) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรจัดท�ำเอกสำรหลักฐำนและกำรอ�ำพรำงตน พ.ศ. ๒๕๕๙................. ๒๘๕
  ๒.๑๑) ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะกำรกระท�ำควำมผิดตำม
   มำตรำ ๕๘ วรรคสอง....................................................................................... ๒๘๙
  ๒.๑๒) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   พ.ศ. ๒๕๕๙...................................................................................................... ๒๙๑
  ๒.๑๓) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
   ว่ำด้วยกำรมี ใช้ และพำอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์
   พ.ศ. ๒๕๕๙...................................................................................................... ๒๙๘
  ๒.๑๔) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรกรณีกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
   ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑................................................................................... ๓๐๔
  ๒.๑๕) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยค่ำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยค�ำหรือผู้ที่แจ้งเบำะแส
   หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรม 
   พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................... ๓๐๘
  ๒.๑๖) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ 
   และมำตรำ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓............................................................................ ๓๑๐
 ๓)	 ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม	
  ๓.๑) ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม ว่ำด้วยกำรประชุมและออกค�ำสั่ง 
   พ.ศ. ๒๕๕๕...................................................................................................... ๓๑๔
  ๓.๒) ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม ว่ำด้วยกำรรับเรื่อง กำรตรวจสอบ 
   กำรพิจำรณำด�ำเนินกำร และกำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
   ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
   กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖................................................................................. ๓๒๒
     ๓.๓) ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม ว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำย 
   ในควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
   กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙................................................................................. ๓๔๐
	 ๔)	 ระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
  ๔.๑) ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
   ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
   ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับประมวล).............................................................. ๓๔๓
     ๔.๒) ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ว่ำด้วยกำรเปรียบเทียบและกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย
   ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒......................... ๓๕๕



๔.	ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
	 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.................................................... ๓๗๑
 ๑)	 เรื่อง	ความผิดมูลฐานตามบทนิยามในมาตรา	๓
  ๑.๑) บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำย
   เกี่ยวกับควำมผิดมูลฐำนตำม (๗) ของนิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” 
   ในมำตรำ ๓ ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๔๕........................................................... ๓๗๒
  ๑.๒) บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง กำรพิจำรณำทบทวน
   ข้อหำรือปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติ
   ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗....... ๓๗๓
  ๑.๓) บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง ควำมผิดมูลฐำน
   ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, 
   เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๕๒................................................................................. ๓๗๔
  ๑.๔) บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง ควำมผิดตำม (๑๕) 
   ของบทนิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” ในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
   ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗....... ๓๗๕
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4 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.	๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.
ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๒

เป็นปีที่	๕๔	ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ  

ให้ประกำศว่ำ

 โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 พระรำชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล 

ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย

 จงึทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญติัขึน้ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยนิยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้

 มาตรา	๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒”

 มาตรา	๒๑ พระรำชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�ำหนดหนึง่ร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

 มาตรา	๓ ในพระรำชบัญญัตินี้

 “ควำมผิดมูลฐำน” หมำยควำมว่ำ

 (๑) ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

หรือกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด

 ๑รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้ำ ๔๕/๒๑ เมษำยน ๒๕๔๒
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 (๒)๒ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรค้ำมนุษย์หรือควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพำะที่เกี่ยวกับ 

กำรเป็นธุระจัดหำ ล่อไป พำไป หรือรับไว้เพื่อกำรอนำจำรซึ่งชำยหรือหญิง เพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น  

หรือควำมผิดฐำนพรำกเด็กและผู้เยำว์ เฉพำะท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำเพ่ือหำก�ำไรหรือเพ่ืออนำจำร  

หรือโดยทจุรติ ซือ้ จ�ำหน่ำย หรอืรบัตวัเดก็หรอืผู้เยำว์ซ่ึงถกูพรำกนัน้ หรอืควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี เฉพำะท่ีเกี่ยวกับกำรเป็นธุระจัดหำล่อไปหรือชักพำไป

เพือ่ให้บคุคลนัน้กระท�ำกำรค้ำประเวณ ีหรอืทีเ่กีย่วกบักำรเป็นเจ้ำของกจิกำรกำรค้ำประเวณ ีผู้ดูแล

หรอืผูจ้ดักำรกิจกำรค้ำประเวณี หรือสถำนกำรค้ำประเวณ ีหรอืเป็นผูค้วบคมุผูก้ระท�ำกำรค้ำประเวณี

ในสถำนกำรค้ำประเวณี

 (๓) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฉ้อโกงประชำชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือควำมผิด 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน

 (๔)๓ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ำยต่อทรัพย์หรือกระท�ำโดย

ทจุรติตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกจิสถำบันกำรเงนิ หรอืกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

ซึ่งกระท�ำโดยกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในกำร

ด�ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินนั้น

 (๕) ควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม

ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำร 

หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น

 (๖) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกรรโชก หรือรีดเอำทรัพย์ที่กระท�ำโดยอ้ำงอ�ำนำจอั้งยี่  

หรือซ่องโจร ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

 (๗) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบหนีศุลกำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร

 ๒มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 (๘)๔ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
 (๙)๕ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน เฉพำะควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยมีวงเงินในกำรกระท�ำควำมผิดรวมกัน 
มีมูลค่ำตั้งแต่ห้ำล้ำนบำทขึ้นไป หรือเป็นกำรจัดให้มีกำรเล่นกำรพนันทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 (๑๐)๖ ควำมผดิเกีย่วกบักำรเป็นสมำชิกอัง้ยีต่ำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือกำรมส่ีวนร่วม 
ในองค์กรอำชญำกรรมที่มีกฎหมำยก�ำหนดเป็นควำมผิด
 (๑๑)๗ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรรับของโจรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ เฉพำะที่เกี่ยวกับ 
กำรช่วยจ�ำหน่ำย ซื้อ รับจ�ำน�ำ หรือรับไว้ด้วยประกำรใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มำโดยกำรกระท�ำควำมผิด 
อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ
 (๑๒)๘ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมหรือกำรแปลงเงินตรำ ดวงตรำ แสตมป์ และต๋ัว  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ
 (๑๓)๙ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำตำมประมวลกฎหมำยอำญำเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรปลอม 
หรือกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของสินค้ำ หรือควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ
 (๑๔)๑๐ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมเอกสำรสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทำง
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อกำรค้ำ
 (๑๕)๑๑ ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม โดยกำรใช้ ยึดถือ  
หรือครอบครองทรัพยำกรธรรมชำติหรือกระบวนกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมำยอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ

 ๔มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๘) เพิ่มโดยพระรำชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๙) แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๐) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๘มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๒) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๙มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๓) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๐มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๑มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๕) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 (๑๖)๑๒ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรประทุษร้ำยต่อชีวิตหรือร่ำงกำยจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย

สำหัสตำมประมวลกฎหมำยอำญำ เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

 (๑๗)๑๓ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

เฉพำะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

 (๑๘)๑๔ ควำมผดิเกีย่วกับกำรลกัทรพัย์ กรรโชก รดีเอำทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ ฉ้อโกง

หรือยักยอก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

 (๑๙)๑๕ ควำมผิดเก่ียวกับกำรกระท�ำอันเป็นโจรสลัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรกระท�ำอันเป็นโจรสลัด

 (๒๐)๑๖ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์  

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืควำมผดิเกีย่วกบักำรกระท�ำอนัไม่เป็นธรรม 

เกี่ยวกับสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หรือควำมผิดเก่ียวกับ

กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อรำคำกำรซ้ือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำหรือเกี่ยวกับ 

กำรใช้ข้อมูลภำยในตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ

 (๒๑)๑๗ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอำวุธปืน เฉพำะที่เป็นกำรค้ำอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดและควำมผิด

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพำะที่เป็นกำรค้ำยุทธภัณฑ์เพื่อน�ำไปใช้ในกำรก่อกำรร้ำย  

กำรรบ หรือกำรสงครำม

  ๑๒มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๖) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๓มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๗) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๔มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๘) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๕มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๑๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๖มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๑๗มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ควำมผิดมูลฐำนตำมวรรคหนึ่งให ้หมำยควำมรวมถึงกำรกระท�ำควำมผิดอำญำ 
นอกรำชอำณำจักร ซึ่งหำกกำรกระท�ำควำมผิดนั้นได้กระท�ำลงในรำชอำณำจักรจะเป็นควำมผิด
มูลฐำนด้วย๑๘ 
 “ธุรกรรม” หมำยควำมว่ำ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท�ำนิติกรรม สัญญำหรือกำรด�ำเนินกำร
ใดๆ กับผู้อื่น ทำงกำรเงิน ทำงธุรกิจ หรือกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”๑๙ หมำยควำมว่ำ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกระท�ำ
ขึน้เพือ่หลกีเลีย่งมิให้ต้องตกอยูภ่ำยใต้บังคบัแห่งพระรำชบญัญัตนิี ้หรอืธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอือำจ
เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรท�ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง และให้หมำยควำมรวมถึงกำรพยำยำมกระท�ำ
ธุรกรรมดังกล่ำวด้วย
 “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด” หมำยควำมว่ำ
 (๑)๒๐ เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มำจำกกำรกระท�ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำน
ฟอกเงินหรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท�ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำน
ฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนกำรกระท�ำควำมผิด
มูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน
 (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำย จ่ำย โอนด้วยประกำรใดๆ ซ่ึงเงินหรือ
ทรัพย์สินตำม (๑) หรือ
 (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตำม (๑) หรือ (๒)
 ทั้งนี้ ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีกำรจ�ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปก่ีครัง้และไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของบคุคลใด โอนไปเป็นของบคุคลใด หรอืปรำกฏหลกัฐำน 
ทำงทะเบียนว่ำเป็นของบุคคลใด
 “สถำบันกำรเงิน” หมำยควำมว่ำ
 (๑)๒๑ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพำะ

 ๑๘มำตรำ ๓ นยิำมค�ำว่ำ “ควำมผดิมลูฐำน” วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๙มำตรำ ๓ นยิำมค�ำว่ำ “ธรุกรรมท่ีมเีหตอุนัควรสงสัย” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๒๐มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๑มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 (๒)๒๒ บริษัทหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
 (๓)๒๓ (ยกเลิก)
 (๔) บริษัทประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต และบริษัทประกันวินำศภัย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย
 (๕)๒๔ สหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เฉพำะสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินกำรซึ่งมีมูลค่ำหุ้น
รวมตัง้แต่สองล้ำนบำทข้ึนไปและมีวตัถุประสงค์ด�ำเนนิกจิกำรเก่ียวกบักำรรบัฝำกเงนิ ให้กู ้ให้สนิเชือ่
รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มำซึ่งเงินและทรัพย์สินต่ำงๆ โดยวิธีใดๆ
 (๖) นิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 “กองทุน”๒๕ หมำยควำมว่ำ กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 “กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด้วย
 “พนกังำนเจ้ำหน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่รัฐมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตัิกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้
 “เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
 “รองเลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน
 “ส�ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
 มาตรา	 ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนำจแต่งต้ัง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บังคับได้

 ๒๒มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๓มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๔มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒๕มำตรำ ๓ นิยำมค�ำว่ำ “กองทุน” เพ่ิมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด	๑
บททั่วไป

 มาตรา	๕  ผู้ใด
 (๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดเพื่อซุกซ่อน
หรือปกปิดแหล่งที่มำของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่ำก่อน ขณะหรือหลังกำรกระท�ำ 
ควำมผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในควำมผิดมูลฐำน หรือ
 (๒) กระท�ำด้วยประกำรใดๆ เพือ่ปกปิดหรอือ�ำพรำงลกัษณะทีแ่ท้จรงิกำรได้มำแหล่งทีต่ัง้ 
กำรจ�ำหน่ำย กำรโอน กำรได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด
 (๓)๒๖ ได้มำ ครอบครอง หรอืใช้ทรัพย์สนิ โดยรู้ในขณะทีไ่ด้มำ ครอบครอง หรอืใช้ทรพัย์สนิ
นั้นว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด
 ผู้นั้นกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน
 มาตรา	 ๖ ผู้ใดกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน แม้จะกระท�ำนอกรำชอำณำจักร ผู้นั้น 
จะต้องรับโทษในรำชอำณำจักรตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ถ้ำปรำกฏว่ำ
 (๑) ผู้กระท�ำควำมผิดหรือผู้ร่วมกระท�ำควำมผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย
 (๒) ผู้กระท�ำควำมผิดเป็นคนต่ำงด้ำว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ควำมผิดเกิดขึ้น 
ในรำชอำณำจักร หรือรัฐบำลไทยเป็นผู้เสียหำย หรือ
 (๓) ผู้กระท�ำควำมผิดเป็นคนต่ำงด้ำว และกำรกระท�ำนั้นเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 
ของรัฐที่กำรกระท�ำเกิดขึ้นในเขตอ�ำนำจของรัฐนั้น หำกผู้นั้นได้ปรำกฏตัวอยู่ในรำชอำณำจักร 
และมิได้มีกำรส่งตัวผู้นั้นออกไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน
 ทั้งนี้ ให้น�ำมำตรำ ๑๐ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา	 ๗ ในควำมผิดฐำนฟอกเงิน ผู ้ใดกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  
ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับตัวกำรในควำมผิดนั้น
 (๑) สนับสนุนกำรกระท�ำควำมผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท�ำควำมผิดก่อนหรือขณะกระท�ำ 
ควำมผิด
 (๒) จัดหำหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยำนพำหนะ สถำนที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระท�ำกำร
ใดๆ เพื่อช่วยให้ผูก้ระท�ำควำมผิดหลบหนีหรอืเพือ่มใิหผู้้กระท�ำควำมผิดถกูลงโทษ หรอืเพือ่ให้ได้รบั
ประโยชน์ในกำรกระท�ำควำมผิด
 ผูใ้ดจดัหำหรอืให้เงนิหรอืทรพัย์สนิ ท่ีพ�ำนกั หรอืทีซ่่อนเร้น เพือ่ช่วยบดิำ มำรดำ บตุร สำมี 
หรอืภรยิำของตนให้พ้นจำกกำรถกูจบักมุ ศำลจะไม่ลงโทษผูน้ัน้หรอืลงโทษผูน้ัน้น้อยกว่ำทีก่ฎหมำย
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้

 ๒๖มำตรำ ๕ (๓) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	 ๘ ผู้ใดพยำยำมกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ต้องระวำงโทษตำมที่ก�ำหนดไว ้
ส�ำหรับควำมผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�ำควำมผิดส�ำเร็จ
 มาตรา	๙ ผู ้ใดสมคบโดยกำรตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�ำควำมผิดฐำน 
ฟอกเงิน ต้องระวำงโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้น
 ถ้ำได้มีกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงินเพรำะเหตุที่ได้มีกำรสมคบกันตำมวรรคหนึ่ง  
ผู้สมคบกันนั้นต้องระวำงโทษตำมที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้น
 ในกรณีท่ีควำมผิดได้กระท�ำถึงข้ันลงมือกระท�ำควำมผิด แต่เนื่องจำกกำรเข้ำขัดขวำง 
ของผู้สมคบท�ำให้กำรกระท�ำนัน้กระท�ำไปไม่ตลอดหรอืกระท�ำไปตลอดแล้วแต่กำรกระท�ำนัน้ไม่บรรลุผล  
ผู้สมคบที่กระท�ำกำรขัดขวำงนั้น คงรับโทษตำมที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่ำนั้น
 ถ้ำผูก้ระท�ำควำมผดิตำมวรรคหนึง่กลบัใจให้ควำมจริงแห่งกำรสมคบต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่
ก่อนท่ีจะมีกำรกระท�ำควำมผิดตำมท่ีได้สมคบกัน ศำลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่ำที่
กฎหมำยก�ำหนดไว้เพียงใดก็ได้
 มาตรา	๑๐ เจ้ำพนักงำน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น 
ผูบ้รหิำรท้องถิน่ ข้ำรำชกำร พนกังำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั พนกังำนองค์กำร 
หรือหน่วยงำนของรัฐ กรรมกำรหรือผู้บริหำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใด 
ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรของสถำบันกำรเงิน หรือกรรมกำรขององค์กรต่ำงๆ ตำมรัฐธรรมนูญ
ผูใ้ดกระท�ำควำมผดิตำมหมวดน้ี ต้องระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีก่�ำหนดไว้ส�ำหรับควำมผดินัน้๒๗

 กรรมกำร อนุกรรมกำร กรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร หรือพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�ำควำมผิดตำมหมวดนี้ ต้องระวำงโทษเป็นสำมเท่ำของ
โทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้น
 มาตรา	 ๑๑ กรรมกำร อนุกรรมกำร กรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร  
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน หรือข้ำรำชกำรผู้ใดกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  
หรือกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรยุติธรรมตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ  
อันเก่ียวเน่ืองกับกำรกระท�ำควำมผิดตำมหมวดนี้ ต้องระวำงโทษเป็นสำมเท่ำของโทษท่ีก�ำหนดไว้
ส�ำหรับควำมผิดนั้น
 ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น  
หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ผูใ้ดร่วมในกำรกระท�ำควำมผดิกบับคุคลตำมวรรคหนึง่ไม่ว่ำในฐำนะตวักำร ผูใ้ช้  
หรือผู้สนับสนุน ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง๒๘

 มาตรา	๑๒ ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำร อนุกรรมกำร  
กรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ

 ๒๗มำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒๘มำตรำ ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด	๒
การรายงานและการแสดงตน

  
 มาตรา	๑๓  เมื่อมีกำรท�ำธุรกรรมกับสถำบันกำรเงิน ให้สถำบันกำรเงินมีหน้ำที่ต้องรำยงำน
กำรท�ำธุรกรรมนั้นต่อส�ำนักงำน เมื่อปรำกฏว่ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็น
 (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่ำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกินกว่ำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
 (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นธุรกรรมตำม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตำม
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออำจจะเป็นประโยชน์ในกำรยืนยันหรือ
ยกเลิกข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีสถำบันกำรเงินได้รำยงำนไปแล้ว ให้สถำบันกำรเงินรำยงำน 
ข้อเท็จจริงนั้นให้ส�ำนักงำนทรำบโดยไม่ชักช้ำ
 มาตรา	 ๑๔๒๙ ในกรณีที่ปรำกฏในภำยหลังว่ำมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำธุรกรรมใดที่ได้ 
กระท�ำไปแล้ว โดยมิได้มีกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำน
ตำมมำตรำ ๑๓ ให้สถำบันกำรเงินรำยงำนให้ส�ำนักงำนทรำบโดยไม่ชักช้ำ
 มาตรา	 ๑๕ ให้ส�ำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด ส�ำนักงำนท่ีดิน
สำขำ และส�ำนกังำนทีด่นิอ�ำเภอ มหีน้ำทีต้่องรำยงำนต่อส�ำนกังำน เมือ่ปรำกฏว่ำมกีำรขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่สถำบันกำรเงินมิได้เป็นคู ่กรณีและที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้
 (๑) เมื่อมีกำรช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนเกินกว่ำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 (๒)  เมือ่อสงัหำรมิทรพัย์มมีลูค่ำตำมรำคำประเมนิเพ่ือเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบยีน
สิทธิและนิติกรรมเกินกว่ำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นกำรโอนในทำงมรดกให้แก่ทำยำท 
โดยธรรม หรือ
 (๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 มาตรา	 ๑๕/๑๓๐ เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้ใดได้รับแจ้งรำยกำรเกี่ยวกับ กำรน�ำ
เงนิตรำไม่ว่ำจะเป็นเงนิตรำหรอืเงนิตรำต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุกำรแลกเปลีย่น
เงินเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ำรวมกันถึงจ�ำนวนที่คณะกรรมกำรก�ำหนด  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรดังกล่ำวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังส�ำนักงำน ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรแจ้งรำยกำร ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

 ๒๙มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๐มำตรำ ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 จ�ำนวนเงินตรำหรอืเงนิตรำต่ำงประเทศท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดตำมวรรคหนึง่ ต้องไม่น้อยกว่ำ 
จ�ำนวนที่ผู้น�ำเงินตรำที่น�ำเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรำยกำร ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินก�ำหนด  
 มาตรา	 ๑๖๓๑ ให้ผู้ประกอบอำชีพดังต่อไปนี้มีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อ
ส�ำนกังำนในกรณีเป็นธรุกรรมท่ีใช้เงนิสดมจี�ำนวนเกนิกว่ำทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง หรอืเป็นธรุกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอำชีพตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต ่
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยท่ีมีพยำนหลักฐำนอันสมควรว่ำมีกำรท�ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรือ 
อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินกับผู้ประกอบอำชีพตำม (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) ท่ีมไิด้เป็นนติบุิคคล ให้ส�ำนกังำนมอี�ำนำจสัง่เป็นหนงัสอืให้ผูป้ระกอบอำชพีดังกล่ำว
รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำน
 (๑) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร กำรให้ค�ำแนะน�ำ หรือกำรเป็นที่ปรึกษำ 
ในกำรท�ำธรุกรรมท่ีเกีย่วกบักำรลงทุนหรอืกำรเคลือ่นย้ำยเงนิทนุตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินตำมมำตรำ ๑๓ 
 (๒) ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี 
เพชรพลอย หรือทองค�ำ 
 (๓) ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือให้เช่ำซื้อรถยนต์  
 (๔) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับนำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์  
 (๕) ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดและ 
ค้ำของเก่ำ       
  (๖) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก�ำกับ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
 * (๗) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงิน 
  (๘) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมประกำศกระทรวง 
กำรคลังเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน   
 * (๙) ผู ้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์

 ๓๑มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 *ถกูยกเลกิโดยพระรำชบญัญติัระบบกำรช�ำระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบนัได้ก�ำหนดให้เป็น "สถำบนักำรเงนิ"  
ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
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 (๑๐)๓๒ ผู้ประกอบอำชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม 
กำรแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถำบันกำรเงิน ซึ่งปรำกฏผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
กำรฟอกเงินหรอืกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยว่ำมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจถกูใช้เป็นช่องทำง 
ในกำรฟอกเงิน หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออำจจะเป็นประโยชน์ในกำรยืนยันหรือ
ยกเลิกข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีได้รำยงำนไปตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่ำวรำยงำน 
ข้อเท็จจริงนั้นให้ส�ำนักงำนทรำบโดยไม่ชักช้ำ
 ให้น�ำควำมในมำตรำ ๑๔ มำใช้บังคับกับผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณีผู้มีหน้ำที่รำยงำนดังกล่ำว เป็นผู้กระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงินเสียเอง๓๓

 มาตรา	 ๑๖/๑๓๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ  
มูลนิธิ สมำคมหรือองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรใด มีกำรท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนทำงกำร
เงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ให้ส�ำนักงำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรธุรกรรม มีอ�ำนำจส่ังเป็น
หนังสือให้มูลนิธิ สมำคมหรอืองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรนัน้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบักำรท�ำธรุกรรมหรอื
สัง่ระงบักำรท�ำธรุกรรมดงักล่ำวไว้เป็นกำรชัว่ครำวเป็นเวลำตำมทีส่�ำนกังำนก�ำหนด และในกรณท่ีีมี
เหตจุ�ำเป็นเลขำธกิำรหรอืพนกังำนเจ้ำหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยเป็นหนงัสอืจำกเลขำธกิำรอำจเข้ำไป
ในสถำนที่ด�ำเนินงำนของมูลนิธิ สมำคมหรือองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรนั้นในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์
ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตำมที่จ�ำเป็นได้
 มาตรา	 ๑๗ กำรรำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖  
ให้เป็นไปตำมแบบ ระยะเวลำ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา	๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรำยงำนตำม 
มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา	 ๑๙ กำรรำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ ซึ่ง 
ผู้รำยงำนกระท�ำโดยสุจริต หำกก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลใดผู้รำยงำนไม่ต้องรับผิด

 ๓๒มำตรำ ๑๖ (๑๐) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๓มำตรำ ๑๖ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๔มำตรำ ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	 ๒๐ ให ้สถำบันกำรเงินและผู ้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ จัดให ้
ลกูค้ำแสดงตนทุกครัง้ก่อนกำรท�ำธรุกรรมตำมทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต้องก�ำหนดมำตรกำรเพ่ือ
ขจัดอุปสรรคในกำรแสดงตนของคนพิกำรหรือทุพพลภำพด้วย เว้นแต่ลูกค้ำได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว๓๕ 
 กำรแสดงตนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด 
 มาตรา	 ๒๐/๑๓๖ สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องก�ำหนดนโยบำยกำรรับลูกค้ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกี่ยวกับกำรฟอกเงินของลูกค้ำ  
และต้องด�ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำเมื่อเร่ิมท�ำธุรกรรมครั้งแรก  
โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�ำเนินกำรเมื่อมีกำรปิดบัญชีหรือยุติควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
 กำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำตำมวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใด 
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีก่�ำหนดในกฎกระทรวงเกีย่วกบักำรแสดงตนและกำรพสิจูน์ทรำบ 
ลูกค้ำ กำรตรวจทำนบญัชลีกูค้ำ และกำรตดิตำมควำมเคลือ่นไหวทำงบญัชขีองลกูค้ำทีไ่ด้รบักำรแจ้ง
จำกส�ำนักงำน
 ให้น�ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับกับผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอำชีพที่มีลักษณะอย่ำงใด 
ให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นกำรก่อควำมเดือดร้อน 
แก่ผู้ประกอบอำชีพรำยย่อย และประชำชนท่ีเกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด�ำเนินกำรเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเท่ำนั้น๓๗

 มาตรา	๒๑๓๘ เมื่อมีกำรท�ำธุรกรรมตำมมำตรำ ๑๓ ให้สถำบันกำรเงินบันทึกข้อเท็จจริง 
ต่ำงๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่ำวตำมแบบ รำยกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา	๒๑/๑๓๙ ห้ำมมิให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ หรือบุคคลใด 
เปิดเผยข้อมูลหรือกระท�ำด้วยประกำรใดๆ อันอำจท�ำให้ลูกค้ำหรือบุคคลภำยนอกทรำบเกี่ยวกับ 
กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ กำรรำยงำนธุรกรรมหรือกำรส่งข้อมูลอื่นใดไปยัง
ส�ำนกังำน เว้นแต่เป็นกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยหรือตำมค�ำส่ังศำลหรือเป็นกำรเปิดเผยข้อมลูระหว่ำง
ส�ำนักงำนใหญ่กับสำขำของผู ้มีหน้ำท่ีรำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ ท่ีตั้งอยู ่ใน 
หรือต่ำงประเทศเพื่อด�ำเนินกำรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้

 ๓๕มำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๖มำตรำ ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๗มำตรำ ๒๐/๑ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๘มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๙มำตรำ ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 รำยงำนที่ส�ำนักงำนได้รับตำมหมวดนี้ถือเป็นควำมลับในรำชกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้เลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บรักษำและใช้ประโยชน์ 
จำกข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะเพื่อกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
 มาตรา	๒๑/๒๔๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ ไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ ให้สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพดังกล่ำว
รำยงำนให้ส�ำนักงำนทรำบโดยทันที
 ในกรณีท่ีส�ำนักงำนได้ตรวจสอบรำยงำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ำมีหลักฐำนอันควร 
เช่ือได้ว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน ให้มีอ�ำนำจสั่งให้สถำบันกำรเงิน 
หรือผู้ประกอบอำชีพดังกล่ำวระงับกำรท�ำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันท�ำกำร
 มาตรา	๒๑/๓๔๑ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ส�ำนักงำน 
มีหน้ำท่ีจัดให้มีกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ 
และมำตรำ ๑๖ 
 เมื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับกำรฝึกอบรม
ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู ้ได้รับกำรฝึกอบรมดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท�ำรำยงำน 
หรอืควบคมุกำรจดัท�ำรำยงำน กำรจดัให้ลกูค้ำแสดงตน และกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั 
ลูกค้ำให้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้
 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมตำมวรรคหนึ่ง และกำรจัดให้
ผู้ได้รับกำรฝึกอบรมปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 มาตรา 	๒๒๔๒ เว ้นแต่จะได้รับแจ้งเป ็นหนังสือจำกพนักงำนเจ ้ำหน้ำที่ ให ้ปฏิบัติ 
เป็นอย่ำงอื่นให้สถำบันกำรเงินเก็บรักษำรำยละเอียด ดังนี้
 (๑) เกี่ยวกับกำรแสดงตนตำมมำตรำ ๒๐ เป็นเวลำห้ำปีนับแต่วันที่มีกำรปิดบัญชี 
หรือยุติควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
 (๒) เก่ียวกับกำรท�ำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตำมมำตรำ ๒๑ เป็นเวลำห้ำปีนับแต่ 
ได้มีกำรท�ำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น 
 ให้น�ำควำมใน (๑) มำใช้บังคับกับผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ ด้วย๔๓  

 ๔๐มำตรำ ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๑มำตรำ ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๒มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๔๓มำตรำ ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒
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 มาตรา	 ๒๒/๑๔๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๐/๑ วรรคสำม ให้ผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนตำม 

มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ เก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง 

เกีย่วกบัลกูค้ำตำมมำตรำ ๒๐/๑ เป็นเวลำสบิปีนบัแต่วนัทีม่กีำรปิดบญัชหีรอืยตุคิวำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ  

แต่ก่อนพ้นก�ำหนดเวลำสิบปีดังกล่ำว หำกมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำร

ตำมพระรำชบญัญตันิีส้�ำหรบัลกูค้ำรำยใด ให้เลขำธกิำรแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูม้หีน้ำทีร่ำยงำนดงักล่ำว

เก็บรักษำรำยละเอียดของลูกค้ำรำยนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้ำปีนับแต่พ้นเวลำสิบปีก็ได้

 หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกบ็รกัษำรำยละเอยีดตำมวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร

ก�ำหนด

 มาตรา	๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย

หมวด	๓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  

 มาตรา	 ๒๔๔๕ ให้มีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินคณะหนึ่ง  

เรียกโดยย่อว่ำ “คณะกรรมกำร ปปง.” ประกอบด้วย

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร

 (๒) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ อัยกำรสูงสุด ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นกรรมกำร

 (๓) เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ให้คณะกรรมกำรทั้งสิบสี่คนเลือกกันเองเป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และรองประธำน

กรรมกำรอีกคนหนึ่ง โดยประธำนกรรมกำรต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด

 ๔๔มำตรำ ๒๒/๑ แก้ไขเพ่ิมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)   
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๕มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐  
เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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 ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในส�ำนกังำนจ�ำนวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนกุำร
 กรรมกำรตำม (๒) อำจมอบหมำยให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองหรือต�ำแหน่งไม่ต�ำ่กว่ำระดับอธบิดี
หรอืเทยีบเท่ำซึง่มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรปฏบัิติหน้ำทีใ่นคณะกรรมกำรมำเป็นกรรมกำรแทน
กไ็ด้ และเม่ือได้มอบหมำยผูใ้ดแล้วให้ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำยนัน้เป็นกรรมกำรตำม (๒) แทนผูม้อบหมำย
 มาตรา	๒๔/๑๔๖ (ยกเลิก)
 มาตรา	 ๒๔/๒๔๗ ผู ้ได ้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิต ้องมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
 (๒) มีอำยุไม่เกินเจ็ดสิบปี
 (๓) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมข้ึนไป 
หรอืเป็นหรอืเคยเป็นหวัหน้ำหน่วยงำนรฐัวสิำหกิจหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนอืน่ของรัฐ หรอืด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไปในด้ำนหนึ่งด้ำนใดตำม (๔)
 (๔) มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรคลัง  
หรือกฎหมำย และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๕) ไม ่ เป ็นหรือเคยเป ็นผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง  
หรือกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่พรรคกำรเมืองภำยในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันที่สมัคร
 (๖) ไม่เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร ที่ปรึกษำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ำยกัน 
ในกิจกำรของผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใน 
ห้ำงหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้ำที่รำยงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือประกอบอำชีพ  
หรือวิชำชีพอย่ำงอื่นหรือประกอบกำรใดๆ อันขัดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้
 (๗) ไม่เป็นผู้พิพำกษำศำลยุติธรรม ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลปกครอง 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ
 (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
 (๙) ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท  
หรือควำมผิดลหุโทษ

 ๔๖มำตรำ ๒๔/๑ ยกเลิกโดยค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง กำรแก้ไข
เพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 ๔๗มำตรำ ๒๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 (๑๐) ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว ่ำกระท�ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที ่
ควำมผดิฐำนฟอกเงิน ควำมผดิตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยธรุกจิสถำบนั 
กำรเงิน ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ หรือควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
 (๑๑) ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือถือว่ำกระท�ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
 (๑๒) ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 มาตรา	๒๕๔๘  ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอมำตรกำร ควำมเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยต่อคณะรัฐมนตรี
 (๒) ก�ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติของส�ำนักงำนตำมพระรำชบัญญัตินี ้
หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๓)๔๙ ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมกำรธุรกรรม ส�ำนักงำน และเลขำธิกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งกำรกระท�ำใด 
ของคณะกรรมกำรธุรกรรม ส�ำนักงำน และเลขำธกิำร ทีเ่ห็นว่ำเป็นกำรเลือกปฏบิติัหรอืเป็นกำรละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 ระเบียบตำมวรรคหนึ่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียง 
สองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ และต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก่อน 
จึงจะใช้บังคับได้
 ในระหว่ำงท่ียงัไม่มรีะเบียบตำมวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรไปตำมท่ีเหน็สมควร
 (๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับกำรฟอกเงิน 
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยที่อำจเกิดจำกกำรท�ำธุรกรรมของหน่วยงำนของรัฐ 
หรอืกจิกำรบำงประเภททีไ่ม่ต้องรำยงำนกำรท�ำธรุกรรมตำมพระรำชบญัญตันิีแ้ละเสนอแนะแนวทำงปฏบิตัิ 
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 ๔๘มำตรำ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๙มำตรำ ๒๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐  
เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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 (๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อ�ำนำจของคณะกรรมกำรธรุกรรม รวมตลอดทัง้ออกระเบยีบหรือประกำศอืน่ใดทีพ่ระรำชบัญญติันี้
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใด
ที่ก�ำหนดให้ประชำชนต้องปฏิบัติ ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก่อนจึงจะใช้บังคับได้
 (๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�ำเนินกำร 
ต่อไป
 (๗) วำงระเบียบในกำรด�ำเนินกำรกับข้อมูลหรือเอกสำรเพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๘) ปฏิบัตกิำรอืน่ตำมพระรำชบัญญติันีห้รอืตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิห้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกตำม (๖) ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด
 มาตรา	๒๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งส่ีป ี
นับแต่วันแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว
 มาตรา	๒๗	 นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๖ กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
 (๑) ตำย
 (๒) ลำออก
 (๓)๕๐ ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลำย
 (๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 (๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก
 ในกรณทีีม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินระหว่ำงทีก่รรมกำรผู้ทรงคณุวฒุซ่ึิงแต่งต้ัง
ไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้น
อยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
 มาตรา	๒๘ ในกรณีท่ีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระแล้วแต่ยังมิได้มีกำร
แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติ
หน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

 ๕๐มำตรำ ๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐  
เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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 มาตรา	 ๒๙๕๑ กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม
หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม และในกรณีที่ 
ประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
ซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
 กำรวินิจฉัยช้ีขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงช้ีขำด เว้นแต่กำรคัดเลือกบุคคลตำมมำตรำ ๒๕ (๖) กำรให้เลขำธิกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง 
ตำมมำตรำ ๔๕ (๓) หรือกำรวินิจฉัยชี้ขำดตำมมำตรำ ๔๙ วรรคสำม ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
 มาตรา	๓๐ คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรก็ได้และให้น�ำมำตรำ ๒๙ 
มำใช้บังคับกับกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม
 มาตรา	๓๑ ให้กรรมกำรและอนุกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนตำมที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด

หมวด	๔
คณะกรรมการธุรกรรม

  
 มาตรา	๓๒๕๒ ให้มีคณะกรรมกำรธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
 (๑) บุคคลซึ่งได้รับกำรคัดเลือกตำมมำตรำ ๓๒/๑ จ�ำนวนสี่คน เป็นกรรมกำร
 (๒) เลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
 ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมทัง้ห้ำคนเลอืกกรรมกำรตำม (๑) เป็นประธำนกรรมกำรคนหนึง่
 หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรประชุม และกำรออกค�ำสั่งใดๆ ของคณะกรรมกำรธุรกรรม 
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรธุรกรรมก�ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
 ระเบียบดังกล่ำวเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้
 มาตรา	 ๓๒/๑๕๓ ให้คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม คณะกรรมกำรตุลำกำรศำล
ปกครอง คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมกำรอัยกำร แต่ละคณะเสนอรำยชื่อบุคคล 

 ๕๑มำตรำ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๒มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๓มำตรำ ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ทีซ่ือ่สัตย์สุจรติและมคีวำมรูค้วำมสำมำรถอันจะยงัประโยชน์แก่กำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญติันี้ 
คณะละหนึง่คน ส่งให้ส�ำนกังำนเพือ่เสนอรำยชือ่ต่อคณะกรรมกำรเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมกำรธุรกรรม
ในกรณีที่คณะกรรมกำรผู้มีสิทธิเสนอช่ือคณะใดไม่เสนอช่ือบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรธุรกรรมภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจำกส�ำนกังำนให้เสนอชือ่ ให้คณะกรรมกำร
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรธุรกรรมแทนกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรคณะนั้น
 กำรเสนอชื่อตำมวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ได้รับ 
กำรเสนอชื่อด้วย
 มาตรา	๓๒/๒๕๔ กรรมกำรธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม 
มำตรำ ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็น
ข้ำรำชกำรในต�ำแหน่งไม่ต�ำ่กว่ำอธบิดหีรอืเทยีบเท่ำ หรอืต�ำแหน่งอธบิดผีูพิ้พำกษำข้ึนไปหรอืต�ำแหน่ง
อธิบดีอัยกำรขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  
หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไปในด้ำนหนึ่งด้ำนใดตำม 
มำตรำ ๒๔/๒ (๔)
 มาตรา	 ๓๒/๓๕๕ กรรมกำรธุรกรรมซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
ครำวละสำมปี กรรมกำรธุรกรรมท่ีพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระ
ติดต่อกัน และให้น�ำมำตรำ ๒๗ และมำตรำ ๒๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง
ตำมมำตรำ ๒๗ (๓) ให้กรรมกำรธรุกรรมซึง่คณะกรรมกำรแต่งต้ังพ้นจำกต�ำแหน่งเมือ่คณะกรรมกำร
ให้ออกเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๒/๒
 ในกรณีที่กรรมกำรธุรกรรมพ้นจำกต�ำแหน่งและยังมิได้แต่งต้ังกรรมกำรธุรกรรม 
แทนต�ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ แต่กรรมกำรธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้น
ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน
 มาตรา	 ๓๓ กำรประชุมของคณะกรรมกำรธุรกรรมให้น�ำมำตรำ ๒๙ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
 มาตรา	๓๔๕๖ ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด
 (๒) สั่งยับยั้งกำรท�ำธุรกรรมตำมมำตรำ ๓๕ หรือมำตรำ ๓๖
 (๓) ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๘

 ๕๔มำตรำ ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๕มำตรำ ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๖มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑
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 (๔)๕๗ เสนอรำยงำนกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมกำร
 (๕)๕๘ ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้ส�ำนักงำนและเลขำธิกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 
และตรวจสอบได้
 (๕/๑)๕๙ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพ่ือให้
ส�ำนักงำนปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนำจของคณะกรรมกำรธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดและต้องประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ
 (๖) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
 มาตรา	๓๕๖๐ ในกรณีที่มี เหตุอันควรสงสัยและมีพยำนหลักฐำนอันสมควรว ่ำ 
ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน  
ให้คณะกรรมกำรธรุกรรมมอี�ำนำจสัง่เป็นหนงัสอืยบัยัง้กำรท�ำธรุกรรมนัน้ไว้ก่อนได้ภำยในเวลำทีก่�ำหนด 
แต่ไม่เกินสำมวันท�ำกำร
 ในกรณีจ�ำเป็นหรอืเร่งด่วน เลขำธกิำรจะสัง่ยบัยัง้กำรท�ำธรุกรรมตำมวรรคหนึง่ไปก่อนก็ได้
แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรธุรกรรม
 มาตรา	๓๖๖๑ ในกรณีที่มีพยำนหลักฐำนเป็นที่เชื่อได้ว่ำธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออำจ
เกีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิมลูฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิ ให้คณะกรรมกำรธรุกรรมมอี�ำนำจ
สั่งเป็นหนังสือยับยั้งกำรท�ำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วครำวภำยในเวลำที่ก�ำหนดแต่ไม่เกินสิบวันท�ำกำร
 มาตรา	 ๓๖/๑๖๒ ในกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๕ หรือมำตรำ ๓๖  
ให้คณะกรรมกำรธรุกรรมหรอืเลขำธกิำรบนัทกึไว้เป็นหลกัฐำนในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
ธุรกรรมหรือในกำรสั่งกำรของเลขำธิกำรว่ำมีพยำนหลักฐำนใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งกำร 
ให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมบทบัญญัติดังกล่ำว

 ๕๗มำตรำ ๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๘มำตรำ ๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๙มำตรำ ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๐มำตรำ ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๑มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๒มำตรำ ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา	 ๓๗๖๓ เมื่อคณะกรรมกำรธุรกรรมหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ส่ังยับยั้งกำรท�ำ
ธุรกรรมตำมมำตรำ ๓๕ หรือมำตรำ ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ในกำรประชมุครำวถัดไป และให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำติ
ทรำบด้วย
 รำยงำนตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
 (๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งกำรท�ำธุรกรรม
 (๒) พยำนหลักฐำนที่ใช้ด�ำเนินกำรต่อบุคคลตำม (๑)
 (๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งกำรให้มีกำรด�ำเนินกำร
 (๔) ผลกำรด�ำเนินกำร
 รำยงำนตำมมำตรำนี้ให้ถือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร
 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ตรวจสอบรำยงำนตำมวรรคหนึ่งแล้วพบว่ำมีกำรกระท�ำที่ไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้ส่งผล
กำรตรวจสอบและควำมเห็นของคณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
แห่งชำติ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมด�ำเนินกำรต่อไป
 มาตรา	 ๓๗/๑๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรธุรกรรมเห็นว่ำคดีใดสมควรจัดให้มีมำตรกำร
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�ำ หรือผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกำร 
ของคณะกรรมกำรธุรกรรม ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำร 
ให้มีมำตรกำรในกำรคุ้มครองบุคคลดังกล่ำว โดยให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นพยำนที่มีสิทธิได้รับ 
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรธุรกรรม
เสนอควำมเห็นด้วยว่ำสมควรใช้มำตรกำรท่ัวไปหรือมำตรกำรพิเศษตำมกฎหมำยดังกล่ำวส�ำหรับ
บุคคลเหล่ำนั้นด้วย๖๕  
 ในกรณีเกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง หรือสำมี ภริยำ ผู ้บุพกำรี ผู ้สืบสันดำน หรือบุคคลอื่นที่ม ี
ควำมสัมพนัธ์ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่ำว เพรำะมกีำรกระท�ำผดิอำญำโดยเจตนำเนือ่งจำกกำรด�ำเนินกำร 
หรือกำรให้ถ้อยค�ำ หรือแจ้งเบำะแสหรือข้อมูลต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่ำตอบแทนเท่ำท่ีจ�ำเป็นและสมควรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำด้วย
 ส�ำนักงำนอำจจัดให้มีค่ำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตำมวรรคหนึ่ง ทั้งนี้  
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

 ๖๓มำตรำ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๔มำตรำ ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖๕มำตรำ ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	๓๘  เพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบิติัหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญติันี ้ให้กรรมกำรธรุกรรม 
เลขำธิกำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกเลขำธิกำรมีอ�ำนำจดังต่อไปนี้
 (๑)  มีหนังสือสอบถำมหรือเรียกให้สถำบันกำรเงิน ส่วนรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำน
ของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ แล้วแต่กรณ ีส่งเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องมำเพือ่ให้ถ้อยค�ำส่งค�ำชีแ้จงเป็นหนงัสอื 
หรือส่งบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ มำเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
 (๒)  มหีนงัสอืสอบถำมหรอืเรยีกบคุคลใดๆ มำเพ่ือให้ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือ
ส่งบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ มำเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
 (๓)  เข้ำไปในเคหสถำน สถำนที ่หรอืยำนพำหนะใดๆ ท่ีมเีหตุอนัควรสงสัยว่ำมกีำรซุกซ่อน
หรือเก็บรักษำทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด หรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำ 
ควำมผิดฐำนฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออำยัด
ทรพัย์สนิหรอืพยำนหลกัฐำน เมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่ำหำกเนิน่ช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้ ทรพัย์สนิ
หรือพยำนหลักฐำนดังกล่ำวนั้นจะถูกยักย้ำย ซุกซ่อน ท�ำลำย หรือท�ำให้เปลี่ยนสภำพไปจำกเดิม
 ในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีตำม (๓) ให้พนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีผูท่ี้ได้รบัมอบหมำยตำมวรรคหนึง่แสดง
เอกสำรมอบหมำยและบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 บัตรประจ�ำตัวตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ
 บรรดำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรให้ถ้อยค�ำ ค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ 
ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพำะของบุคคล สถำบันกำรเงิน ส่วนรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
หรือรัฐวิสำหกิจ ให้เลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บรักษำและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลนั้น
 มาตรา	๓๘/๑๖๖ ภำยใต้บังคบัแห่งประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมอำญำในกำรปฏบัิติ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
เป็นหนังสือจำกเลขำธิกำรมีอ�ำนำจจับผู้กระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงินและบันทึกถ้อยค�ำผู้ถูกจับ 
เพื่อเป็นหลักฐำนเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงำนสอบสวนโดยไม่ชักช้ำแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
 มาตรา	 ๓๘/๒๖๗ ผู ้ปฏิบัติหน้ำที่หรือผู ้ช่วยเหลือผู ้ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้อง 
หรือถูกด�ำเนินคดีอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย มีสิทธิได้รับ 
ควำมช่วยเหลอืตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด แม้จะพ้นจำกต�ำแหน่งหรือหน้ำทีไ่ปแล้วกต็ำม
 มาตรา	๓๙ ให้กรรมกำรธุรกรรมได้รับค่ำตอบแทนตำมที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
 มาตรา	๓๙/๑๖๘ (ยกเลิก)
 มาตรา	๓๙/๒๖๙ (ยกเลิก)

 ๖๖มำตรำ ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๗มำตรำ ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๘มำตรำ ๓๙/๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๙มำตรำ ๓๙/๒ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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หมวด	๕
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 มาตรา	 ๔๐๗๐ ให้จัดตั้งส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่ำ 
“ส�ำนักงำน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนรำชกำรท่ีไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระและเป็นกลำง มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรธุรกรรมและ 
ปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น
 (๒) รับรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมที่ส่งให้ตำมหมวด ๒ และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน  
รวมทั้ง กำรรับรำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น
 (๓)๗๑ รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น 
หรือตำมข้อตกลงที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ
 (๓/๑)๗๒ ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำม 
พระรำชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ 
แนวปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 (๓/๒)๗๓ ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยเพื่อจัดท�ำนโยบำยและก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยเสนอต่อคณะกรรมกำรและ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังแจ้งผลกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่
รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ ในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๓/๓)๗๔ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ที่จะด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

 ๗๐มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๗๑มำตรำ ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗๒มำตรำ ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗๓มำตรำ ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๔มำตรำ ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 (๓/๔)๗๕ แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตำม 
พระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖  
เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป
 (๓/๕)๗๖ ส่งเสรมิควำมร่วมมอืของประชำชนเกีย่วกบักำรให้ข้อมลูข่ำวสำรเพือ่กำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๔)๗๗ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรม และประเมิน
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
 (๕) เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
 (๖) จัดให้มีโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม 
ในด้ำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบญัญติันี ้หรือช่วยเหลือหรือสนบัสนนุทัง้ภำครัฐ
และภำคเอกชนให้มีกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว
 (๗) ปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
 มาตรา	๔๑๗๘ ให้มีเลขำธิกำรคนหนึ่งมีหน้ำที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งรำชกำรของ 
ส�ำนกังำน และเป็นผูบั้งคบับัญชำข้ำรำชกำร พนกังำน และลกูจ้ำง ซึง่ปฏบิตังิำนในส�ำนกังำนขึน้ตรง
ต่อนำยกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงำนตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย
ก็ได้
 เลขำธิกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอิสระตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้
 มาตรา	๔๒๗๙ ให้เลขำธิกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีน�ำควำม 
กรำบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ตำมผลกำรคัดเลือกตำมมำตรำ ๒๕ (๖) โดยควำมเห็นชอบ
ของวุฒิสภำ

 ๗๕มำตรำ ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗๖มำตรำ ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๗๗มำตรำ ๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗๘มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๙มำตรำ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	๔๓ เลขำธิกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในทำงเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรคลัง หรือกฎหมำย
 (๒)๘๐ ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขำธิกำร หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคย 
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง
 (๓) ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือกิจกำรอื่นของรัฐ
 (๔) ไม่เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร ที่ปรึกษำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยกัน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้ำงหุ้นส่วน บริษัท สถำบันกำรเงินหรือประกอบอำชีพ หรือวิชำชีพ
อย่ำงอื่น หรือประกอบกำรใดๆ อันขัดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้
 มาตรา	๔๔ เลขำธิกำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งสี่ป ี นับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์  
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว๘๑

 ให้เลขำธิกำรได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงในอัตรำซ่ึง 
รวมกันกับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งแล้วเทียบเท่ำกับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของ
ปลัดกระทรวงและให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่ำจะออกจำกรำชกำร๘๒

 ให้ข้ำรำชกำรของส�ำนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นต�ำแหน่งที่ม ี
เหตุพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน และในกำรก�ำหนดให้ได้รับเงินเพิ่ม 
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องค�ำนึงถึงภำระหน้ำที่ คุณภำพของงำน และกำรด�ำรงตนอยู่ใน 
ควำมยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนของผู้ปฏิบัติงำนอื่นในกระบวนกำรยุติธรรมด้วย  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง๘๓

 มาตรา	๔๕๘๔ นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว เลขำธกิำรพ้นจำกต�ำแหน่งเมือ่
 (๑) พ้นจำกรำชกำรไม่ว่ำด้วยเหตุใด
 (๒) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๓
 (๓) คณะกรรมกำรมีมติให้ออก เนื่องจำกมีเหตุบกพร่องในหน้ำที่อย่ำงร้ำยแรงหรือหย่อน
ควำมสำมำรถ หรือมีพฤติกำรณ์ที่ไม่สมควรไว้วำงใจในควำมสุจริต โดยควำมเห็นชอบของวุฒิสภำ
 (๔) ต้องค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

 ๘๐มำตรำ ๔๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๑มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๒มำตรำ ๔๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๘๓มำตรำ ๔๔ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๘๔มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	๔๕/๑๘๕ ภำยในสองปีนับแต่วันที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งเลขำธิกำร
จะไปด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในหรอืเป็นลกูจ้ำงของหน่วยงำนท่ีเป็นผู้มหีน้ำท่ีรำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และ
มำตรำ ๑๖ มิได้
 มาตรา 	 ๔๖ ในกรณีท่ีมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำบัญชีลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรสื่อสำร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออำจถูกใช้เพ่ือประโยชน ์
ในกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยเป็นหนังสือจะยื่น
ค�ำขอฝ่ำยเดยีวต่อศำลแพ่ง เพือ่มคี�ำสัง่อนญุำตให้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึบญัช ีข้อมลูทำงกำรสือ่สำร 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวนั้นก็ได้๘๖

 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ศำลจะสั่งอนุญำตให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินกำรโดย
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ตำมที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญำตได้ครำวละไม่เกินเก้ำสิบวัน  
 เมือ่ศำลได้สัง่อนญุำตตำมควำมในวรรคหนึง่หรือวรรคสองแล้ว ผู้เกีย่วข้องกบับญัชข้ีอมลู
ทำงกำรสื่อสำร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมค�ำสั่งดังกล่ำว จะต้องให้ควำมร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตำม
ควำมในมำตรำนี้
 มาตรา	๔๖/๑๘๗ ในกำรปฏิบัติกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมจ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำเอกสำรหลักฐำนหรือกำรอ�ำพรำงตนเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและรวบรวม 
พยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด กำรด�ำเนินคดีฐำนฟอกเงิน
หรือกำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ให้เลขำธิกำรมีอ�ำนำจส่ัง 
เป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 มาตรา	๔๖/๒๘๘ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ำอำวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืนของส�ำนักงำนเป็นอำวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืนของรำชกำร ทหำรและต�ำรวจที่มี
หรือใช้ในรำชกำร ตำมมำตรำ ๕ (๑) (ก) แห่งพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของส�ำนักงำนเป็นยุทธภัณฑ์ของ
รำชกำรทหำรหรือต�ำรวจ ตำมมำตรำ ๖ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

 ๘๕มำตรำ ๔๕/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๖มำตรำ ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๘๗มำตรำ ๔๖/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๘มำตรำ ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ส�ำนักงำนจะมีอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน 
และยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนำดใด จ�ำนวนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
 กำรมี ใช้ และพำอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 มาตรา	๔๗  ให้ส�ำนักงำนจัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีอย่ำงน้อยให้มีสำระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
 (๑) รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน และกำรด�ำเนินกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้
 (๒) ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรปฏิบัติงำน
 (๓)  รำยงำนข้อเทจ็จรงิหรอืข้อสงัเกตจำกกำรปฏบิตัติำมอ�ำนำจหน้ำทีพ่ร้อมทัง้ควำมเหน็
และข้อเสนอแนะ
 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีตำมวรรคหน่ึง พร้อมด้วย 
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ

หมวด	๖
การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

  
 มาตรา	๔๘ ในกำรตรวจสอบรำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรม หำกมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ำอำจมีกำรโอน จ�ำหน่ำย ยักย้ำย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
กำรกระท�ำควำมผิด ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมมีอ�ำนำจส่ังยึดหรืออำยัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วครำว 
มีก�ำหนดไม่เกินเก้ำสิบวัน
 ในกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน เลขำธิกำรจะสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งไปก่อน
แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรธุรกรรม
 กำรตรวจสอบรำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 ผู้ท�ำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดง 
หลักฐำนว่ำเงินหรือทรัพย์สินในกำรท�ำธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด 
เพือ่ให้มีค�ำสัง่เพกิถอนกำรยดึหรอือำยดัก็ได้ ทัง้น้ี ตำมหลักเกณฑ์และวธิกีำรทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง
 เมื่อคณะกรรมกำรธุรกรรมหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ส่ังยึดหรืออำยัดทรัพย์สินหรือ 
สั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมกำรธุรกรรมรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
 มาตรา	 ๔๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรำกฏหลักฐำนเป็นที่เชื่อได้ว่ำ 
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด ให้เลขำธิกำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำร
พิจำรณำเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
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 ในกรณีท่ีพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค�ำร้องขอให้ศำล 
มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบำงส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงำนอัยกำรรีบแจ้ง 
ให้เลขำธิกำรทรำบเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในครำวเดียวกัน
 ให้เลขำธิกำรรีบด�ำเนินกำรตำมวรรคสองแล้วส่งเร่ืองเพิ่มเติมไปให้พนักงำนอัยกำร
พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง หำกพนักงำนอัยกำรยังเห็นว่ำไม่มีเหตุพอที่จะยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบำงส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงำนอัยกำรรีบแจ้งให้เลขำธิกำรทรำบ
เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยช้ีขำดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดภำยในก�ำหนด
สำมสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจำกเลขำธิกำร และเมื่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดเป็นประกำรใด 
ให้พนักงำนอัยกำรและเลขำธิกำรปฏิบัติตำมนั้น หำกคณะกรรมกำรมิได้วินิจฉัยช้ีขำดภำยในก�ำหนด
เวลำดังกล่ำว ให้ปฏิบัติตำมควำมเห็นของพนักงำนอัยกำร
 เมื่อคณะกรรมกำรมีค�ำวินิจฉัยช้ีขำดไม่ให้ยื่นค�ำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขำดภำยในก�ำหนด
ระยะเวลำและได้ปฏิบัติตำมควำมเห็นของพนักงำนอัยกำรตำมวรรคสำมแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด 
และห้ำมมิให้มีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว ้นแต่จะได ้
พยำนหลกัฐำนใหม่อันส�ำคัญซึง่น่ำจะท�ำให้ศำลมคี�ำส่ังให้ทรพัย์สินของบคุคลน้ันตกเป็นของแผ่นดินได้ 
และในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่ำวภำยในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำร 
มีค�ำวินิจฉัยชี้ขำดไม่ให้ยื่นค�ำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขำดภำยในก�ำหนดระยะเวลำ ให้ส�ำนักงำนด�ำเนินกำร 
น�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ำกองทุน และในกรณีท่ีมีผู้มำขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตำมกฎหมำยอื่น 
ซึ่งสำมำรถท�ำได้ถึงแม้จะเกินกว่ำก�ำหนดสองปี ให้ส�ำนักงำนส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มำขอรับคืน  
หำกไม่อำจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจำกกองทุนแทน หำกยังไม่มีผู้มำรับคืนเมื่อล่วงพ้นห้ำปี 
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สิน
หรือเงินในระหว่ำงที่ยังไม่มีผู้มำรับคืน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด๘๙

 เมื่อศำลรับค�ำร้องท่ีพนักงำนอัยกำรยื่นต่อศำลแล้ว ให้ศำลสั่งให้ปิดประกำศไว้ท่ีศำลนั้น 
และประกำศอย่ำงน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจ�ำหน่ำยแพร่หลำยในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่ง
อำจอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมำยื่นค�ำร้องขอก่อนศำลมีค�ำสั่งกับให้ศำลสั่งให้
ส่งส�ำเนำประกำศไปยังเลขำธิกำรเพ่ือปิดประกำศไว้ที่ส�ำนักงำนและสถำนีต�ำรวจท้องท่ีท่ีทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู ่และถ้ำมีหลักฐำนแสดงว่ำผู ้ใดอำจอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน  
ก็ให้เลขำธิกำรมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทรำบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่ำว กำรแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทำงไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่ำที่ปรำกฏในหลักฐำน
 ในกรณตีำมวรรคหนึง่ถ้ำปรำกฏข้อเทจ็จริงว่ำมผู้ีเสียหำยในควำมผิดมลูฐำนให้เลขำธกิำร
ขอให้พนักงำนอยักำรยืน่ค�ำร้องขอให้ศำลมคี�ำสัง่ให้น�ำทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบักำรกระท�ำควำมผิดไปคนื
หรอืชดใช้คนืให้แก่ผูเ้สยีหำยแทนกำรสัง่ให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในครำวเดียวกนั 

 ๘๙มำตรำ ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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และเมื่อศำลมีค�ำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหำยตำมวรรคน้ีแล้ว ให้ส�ำนักงำนด�ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งศำลโดยเร็ว๙๐ 
 มาตรา	๕๐ ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
ตำมมำตรำ ๔๙ อำจยื่นค�ำร้องก่อนศำลมีค�ำสั่งตำมมำตรำ ๕๑ โดยแสดงให้ศำลเห็นว่ำ
 (๑) ตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำ 
ควำมผิด หรือ
 (๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน หรือได้มำโดยสุจริตและตำมสมควร 
ในทำงศีลธรรมอันดีหรือในทำงกุศลสำธำรณะ
 ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตำมมำตรำ ๔๙ อำจย่ืนค�ำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศำลมีค�ำสั่ง โดยแสดงให้ศำลเห็นว่ำ 
ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน หรือได้มำซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตำมสมควร 
ในทำงศีลธรรมอันดี หรือในทำงกุศลสำธำรณะ
 มาตรา	 ๕๑๙๑ เมื่อศำลท�ำกำรไต่สวนค�ำร้องของพนักงำนอัยกำรตำมมำตรำ ๔๙ แล้ว  
หำกศำลเชื่อว่ำทรัพย์สินตำมค�ำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด และค�ำร้องของ 
ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตำมมำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศำล 
มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
 ทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งท่ีเป็นเงินสดและเงินที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ยึด
หรืออำยัดไว้ ให้ส�ำนักงำนส่งเข้ำกองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงกำรคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้ำเป็น
ทรัพย์สินอื่น ให้ด�ำเนินกำรตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด๙๒ 
 เพือ่ประโยชน์แห่งมำตรำนี ้หำกผูอ้้ำงว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตำมมำตรำ ๕๐ 
วรรคหนึง่ เป็นผูซ้ึง่เกีย่วข้องหรือเคยเกีย่วข้องสมัพนัธ์กับผู้กระท�ำควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำน
ฟอกเงินมำก่อน ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบรรดำทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ 
กำรกระท�ำควำมผิดหรือได้รับโอนมำโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี
 มาตรา	 ๕๑/๑๙๓ ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำทรัพย์สินตำมค�ำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
กำรกระท�ำควำมผิด ให้ศำลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน
ภำยในสองปีนับแต่วันที่ศำลมีค�ำสั่งดังกล่ำว ให้ส�ำนักงำนน�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ำกองทุน

 ๙๐มำตรำ ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๙๑มำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๒มำตรำ ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๙๓มำตรำ ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ในกรณีท่ีมีผู้มำขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตำมกฎหมำยอื่นซ่ึงสำมำรถท�ำได้ถึงแม้จะ 
เกินกว่ำก�ำหนดสองปีตำมวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงำนส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มำขอรับคืน หำกไม่อำจส่งคืน 
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจำกกองทุนแทน หำกยังไม่มีผู้มำรับคืนเมื่อล่วงพ้นห้ำปีให้ทรัพย์สินนั้น 
ตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรเก็บรักษำ และกำรจัดกำรทรัพย์สินหรือเงิน  
ในระหว่ำงที่ยังไม่มีผู้มำรับคืน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด๙๔ 
 มาตรา	๕๒ ในกรณีท่ีศำลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตำมมำตรำ ๕๑ ถ้ำศำล 
ท�ำกำรไต่สวนค�ำร้องของผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นผู้รับประโยชน์ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่ำฟังขึ้น 
ให้ศำลมีค�ำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้
 เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำน้ี หำกผู้ที่อ้ำงว่ำเป็นผู้รับประโยชน์ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง 
เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
มำก่อน ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผลประโยชน์ดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มำโดยไม่สุจริต
 มาตรา	๕๓ ในกรณีที่ศำลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตำมมำตรำ ๕๑ หำกปรำกฏ 
ในภำยหลังโดยค�ำร้องของเจ้ำของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้ำศำลไต่สวนแล้ว 
เห็นว่ำกรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมำตรำ ๕๐ ให้ศำลสั่งคืนทรัพย์สินน้ันหรือก�ำหนดเง่ือนไข 
ในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หำกไม่สำมำรถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้รำคำ
หรือค่ำเสียหำยแทน แล้วแต่กรณี
 ค�ำร้องตำมวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภำยในหนึ่งปีนับแต่ค�ำสั่งศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ 
แผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำ ไม่สำมำรถยื่นค�ำร้องคัดค้ำนตำมมำตรำ ๕๐ ได้  
เพรำะไม่ทรำบถึงประกำศหรือหนังสือแจ้งของเลขำธิกำรหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประกำรอื่น
 ก่อนศำลมีค�ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลแจ้งให้เลขำธิกำรทรำบถึงค�ำร้องดังกล่ำวและให้
โอกำสพนักงำนอัยกำรเข้ำมำโต้แย้งค�ำร้องนั้นได้
 มาตรา	 ๕๔ ในกรณีท่ีศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดตกเป็นของ 
แผ่นดินตำมมำตรำ ๕๑ หำกปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดเพ่ิมข้ึนอีก ก็ให้
พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้น�ำควำม 
ในหมวดนี้มำใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา	 ๕๕ หลังจำกที่พนักงำนอัยกำรได้ยื่นค�ำร้องตำมมำตรำ ๔๙ หำกมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ำอำจมีกำรโอน จ�ำหน่ำย หรือยักย้ำยไปเสียซ่ึงทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด 
เลขำธิกำรจะส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำขอฝ่ำยเดียวร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งยึดหรืออำยัด 
ทรพัย์สนินัน้ไว้ชัว่ครำวก่อนมคี�ำสัง่ตำมมำตรำ ๕๑ กไ็ด้ เมือ่ได้รบัค�ำขอดงักล่ำวแล้วให้ศำลพจิำรณำ
ค�ำขอเป็นกำรด่วน ถ้ำมีหลักฐำนเป็นที่เช่ือได้ว่ำค�ำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศำลมีค�ำสั่งตำมที่ขอ 
โดยไม่ชักช้ำ

 ๙๔มำตรำ ๕๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	 ๕๖ เมื่อคณะกรรมกำรธุรกรรมหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งให้ยึด 
หรืออำยัดทรัพย์สินใดตำมมำตรำ ๔๘ แล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด�ำเนินกำรยึด
หรืออำยัดทรัพย์สินตำมค�ำสั่ง แล้วรำยงำนให้ทรำบพร้อมทั้งประเมินรำคำทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
 กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินและกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ยึดหรืออำยัดไว้ให้เป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 ทั้งนี้ ให้น�ำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา	๕๗ กำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร
หรือศำล แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งยึดหรืออำยัดไว้ตำมหมวดนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
ก�ำหนด๙๕

 ในกรณีที่ทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งไม่เหมำะสมที่จะเก็บรักษำไว้ หรือหำกเก็บรักษำไว ้
จะเป็นภำระแก่ทำงรำชกำรมำกกว่ำกำรน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น เลขำธิกำรอำจสั่งให้ผู้มีส่วน 
ได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้น�ำทรัพย์สินนั้น
ออกขำยทอดตลำด หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรแล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำร 
ทรำบก็ได้
 กำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ กำรน�ำทรัพย์สินออกขำย 
ทอดตลำดหรอืกำรน�ำทรัพย์สนิไปใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำรตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมระเบยีบ
ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
 ถ้ำควำมปรำกฏในภำยหลังว่ำ ทรัพย์สินที่น�ำออกขำยทอดตลำดหรือที่น�ำไปใช ้
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรตำมวรรคสอง มใิช่ทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกบักำรกระท�ำควำมผดิให้คืนทรพัย์สนิ 
น้ันพร้อมทั้งชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำเสื่อมสภำพตำมจ�ำนวนท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนด ให้แก่เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครอง ถ้ำไม่อำจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้รำคำทรัพย์สินนั้นตำมรำคำที่ประเมินได้ 
ในวันที่ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน หรือตำมรำคำที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี  
ทัง้น้ี ให้เจ้ำของหรอืผูค้รอบครองได้รบัดอกเบ้ียในอตัรำสูงสดุของดอกเบีย้เงนิฝำกประเภทฝำกประจ�ำ
ของธนำคำรออมสินในจ�ำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้รำคำ แล้วแต่กรณี
 กำรประเมินค่ำเสียหำยและค่ำเสื่อมสภำพตำมวรรคสี่ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ 
คณะกรรมกำรก�ำหนด
 มาตรา	๕๘  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สำมำรถ
ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยอ่ืนได้อยูแ่ล้ว แต่ยงัไม่มกีำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนินัน้ตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
หรือด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรมำกกว่ำ ก็ให้ด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตำม 
พระรำชบัญญัตินี้

 ๙๕มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ในกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดใดตำมวรรคหนึ่ง 
ลกัษณะกำรกระท�ำควำมผดิทีส่�ำนกังำนด�ำเนนิกำรจะต้องมลีกัษณะทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงรนุแรง
ต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศหรือระบบเศรษฐกิจกำรคลังของประเทศ หรือเป็นกำรกระท�ำควำมผิดข้ำมชำติ 
หรอืเป็นกำรกระท�ำขององค์กรอำชญำกรรม หรอืผูท้รงอทิธพิลทีส่�ำคญัเป็นตวักำร ผูใ้ช้ หรอืผูส้นบัสนนุ  
ทั้งน้ี ลักษณะกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก�ำหนด๙๖ 
 มาตรา	 ๕๙ กำรด�ำเนินกำรทำงศำลตำมหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศำลแพ่งและให้น�ำประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม
 ในกำรนี้ให้พนักงำนอัยกำรได้รับกำรยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด	๖/๑
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๙๗ 

  
 มาตรา	 ๕๙/๑๙๘ ให้จัดตั้งกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินขึ้นในส�ำนักงำน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
 (๑) สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวน กำรด�ำเนินคดี กำรตรวจค้น 
กำรยึดหรืออำยัด กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน กำรแจ้งเบำะแส กำรคุ้มครองพยำน หรือกำรอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมทั้งกำรสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืน  
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชำชนในกำรด�ำเนินกำรนั้น
 (๒) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชำชนเกี่ยวกับ 
กำรเผยแพร่และกำรให้ข้อมลูข่ำวสำร กำรประชมุหรอืกำรจดักำรศกึษำอบรม กำรร่วมมอืทัง้ในประเทศ 
และระหว่ำงประเทศ และกำรด�ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 (๓)  ด�ำเนินกิจกำรอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตินี้
 ภำยใต้บังคับมำตรำ ๕๙/๖ ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจก�ำหนดระเบียบกำรใช้จ่ำยเงิน 
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมวรรคหนึ่ง

 ๙๖มำตรำ ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๙๗หมวด ๖/๑ กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน มำตรำ ๕๙/๑ ถึงมำตรำ ๕๙/๗  
เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๘มำตรำ ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา	๕๙/๒๙๙ กองทุนตำมมำตรำ ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
 (๑) ทรัพย์สินที่ให้น�ำส่งเข้ำกองทุนตำมมำตรำ ๕๑
 (๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษำซึ่งไม่มีกำรขอรับคืนตำมมำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑/๑
 (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
 (๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐของไทยหรือของต่ำงประเทศ
 (๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจำกทรัพย์สินตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
 มาตรา	๕๙/๓๑๐๐ กองทุนตำมมำตรำ ๕๙/๒ ให้เป็นของส�ำนักงำนโดยไม่ต้องน�ำส่งคลัง 
เป็นรำยได้แผ่นดิน
 มาตรา	๕๙/๔๑๐๑ กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินกองทุน และกำรเก็บรักษำ
ทรัพย์สินให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง  
 มาตรา	๕๙/๕๑๐๒ อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำร กำรจัดกำร กำรจัดหำผลประโยชน์  
กำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรก�ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
 มาตรา	 ๕๙/๖๑๐๓ ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนอื่นใดซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ำยแก่หน่วยงำน 
บุคคลภำยนอก พนกังำนเจ้ำหน้ำที ่ข้ำรำชกำรหรอืเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรปฏบัิตหิน้ำที ่ช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ เป ็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนให้จ่ำยจำกกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด 
โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
 มาตรา	๕๙/๗๑๐๔ ภำยในหกเดือนนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ให้เลขำธิกำรเสนองบดุล
และรำยงำนกำรจำ่ยเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมำแล้ว ซึ่งส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
รับรองต่อคณะกรรมกำรและรัฐมนตรี

หมวด	๗
บทก�าหนดโทษ

  
 มาตรา	 ๖๐ ผู้ใดกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ต้องระวำงโทษจ�ำคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

 ๙๙มำตรำ ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๐๐มำตรำ ๕๙/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๑มำตรำ ๕๙/๔ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๒มำตรำ ๕๙/๕ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๓มำตรำ ๕๙/๖ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๔มำตรำ ๕๙/๗ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา	 ๖๑๑๐๕ นิติบุคคลใดกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ หรือ 
มำตรำ ๙ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่สองแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท
 ในกรณีท่ีกำรกระท�ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือ 
กำรกระท�ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท�ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท�ำ
กำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำควำมผิด ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ�ำคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท  หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 
 มาตรา	 ๖๑/๑๑๐๖ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองผู้ใดใช ้
หรือสั่งกำรให้คณะกรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร รองเลขำธิกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือยับยั้งกำรท�ำธุรกรรม ยึดหรืออำยัด หรือปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้  
โดยมิให้พยำนหลักฐำนตำมสมควรเพื่อกล่ันแกล้งหรือให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู ้หนึ่งผู ้ใด  
หรือเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง หรือกระท�ำกำรดังกล่ำวโดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่สำมป ี
ถึงสำมสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบำทถึงหกแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 กรรมกำรธรุกรรม เลขำธกิำร รองเลขำธกิำรหรือพนกังำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ใดปฏบิตัติำมกำรใช้
หรือกำรสั่งกำรตำมวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่สำมปี 
ถึงสำมสิบปีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบำทถึงหกแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 มาตรา	๖๑/๒๑๐๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๕/๑ ต้องระวำงโทษปรับไม่น้อยกว่ำสำมเท่ำ 
แต่ไม่เกินหกเท่ำของค่ำตอบแทนและรำยได้อื่นที่ได้จำกกำรท�ำงำนนั้นค�ำนวณเป็นรำยปีแต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่ำห้ำแสนบำท
 มาตรา	 ๖๒๑๐๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๒๐ 
มำตรำ ๒๐/๑ มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๒/๑ มำตรำ ๓๕  
หรือมำตรำ ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งที่สั่งตำมมำตรำ ๑๖/๑ หรือมำตรำ ๒๑/๒ วรรคสอง  
ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึง่ล้ำนบำท และปรบัอกีไม่เกินวนัละหนึง่หม่ืนบำทตลอดเวลำทียั่งฝ่ำฝืนอยู่ 
หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๑/๓ วรรคสอง 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท

 ๑๐๕มำตรำ ๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับ 
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๑๐๖มำตรำ ๖๑/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๐๗มำตรำ ๖๑/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๐๘มำตรำ ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มาตรา	 ๖๓๑๐๙ ผู้ใดรำยงำนหรือแจ้งตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๖ หรือ 
มำตรำ ๒๑ โดยแสดงข้อควำมอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดควำมจรงิทีต้่องแจ้งให้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีท่รำบ 
ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทถึงห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 มาตรา	 ๖๔ ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยค�ำ ไม่ส่งค�ำช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสำรหรือ
หลักฐำนตำมมำตรำ ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกตำมมำตรำ ๓๘ (๓)  
ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 ผู้ใดกระท�ำกำรใดๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษำไว้ตำมมำตรำ ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่
กำรปฏิบัติกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่หรือตำมกฎหมำย ต้องระวำงโทษตำมวรรคหนึ่ง
 มาตรา	๖๔/๑๑๑๐ ควำมผดิตำมมำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓ และมำตรำ ๖๔ ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทยีบ 
ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งมีอ�ำนำจเปรียบเทียบได้
 คณะกรรมกำรเปรียบเทียบให้มีจ�ำนวนห้ำคน ประกอบด้วยเลขำธิกำรเป็นประธำน
กรรมกำรผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องสองคน พนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำหนึ่งคน โดยมีข้ำรำชกำรในส�ำนักงำนท่ีเลขำธิกำรมอบหมำยเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร
 ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส�ำนักงำนจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
 เมื่อคณะกรรมกำรเปรียบเทียบได้ท�ำกำรเปรียบเทียบ และผู้ต้องหำได้ช�ำระค่ำปรับ 
ตำมจ�ำนวนและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบก�ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกัน 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
 มาตรา	๖๔/๒๑๑๑ ควำมผิดท่ีเปรียบเทียบได้ตำมมำตรำ ๖๒ ถ้ำมิได้ฟ้องต่อศำลหรือ 
มิได้มีกำรเปรียบเทียบตำมมำตรำ ๖๔/๑ ภำยในสองปีนับแต่วันท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจพบ 
กำรกระท�ำควำมผิดและรำยงำนให้เลขำธิกำรทรำบ หรือภำยในห้ำปีนับแต่วันกระท�ำควำมผิด  
เป็นอันขำดอำยุควำม
 มาตรา	๖๕ ผู้ใดยักย้ำย ท�ำให้เสียหำย ท�ำลำย ซ่อนเร้น เอำไปเสีย ท�ำให้สูญหำยหรือ
ท�ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสำรหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้ำพนักงำนยึดหรืออำยัดไว้  
หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่ำจะตกเป็นของแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี  
หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

 ๑๐๙มำตรำ ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๑๐มำตรำ ๖๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๑๑มำตรำ ๖๔/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 มาตรา	๖๖๑๑๒ ผู้ใด
 (๑) ฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๑/๑ หรือ
 (๒) รู ้หรืออำจรู ้ควำมลับในรำชกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กระท�ำด้วยประกำรใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออำจรู้ควำมลับดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
หรือตำมกฎหมำย
 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

                                                                               ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
                                                                                         ชวน  หลีกภัย
                                                                                         นำยกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปัจจุบันผู้ประกอบ
อำชญำกรรม ซึ่งกระท�ำควำมผิดกฎหมำยบำงประเภท ได้น�ำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
กำรกระท�ำควำมผิดนั้นมำกระท�ำกำรในรูปแบบต่ำงๆ อันเป็นกำรฟอกเงิน เพื่อน�ำเงินหรือทรัพย์สินนั้น 
ไปใช้เป็นประโยชน์ในกำรกระท�ำควำมผดิต่อไปได้อกี ท�ำให้ยำกแก่กำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิ 
กฎหมำยเหล่ำนัน้ และโดยทีก่ฎหมำยทีม่อียูก่ไ็ม่สำมำรถปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือด�ำเนนิกำรกับ
เงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่ำที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นกำรตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมดังกล่ำว 
สมควรก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ให้สำมำรถด�ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

พระรำชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑๓ 
 มำตรำ ๒ พระรำชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตผุลในกำรประกำศใช้พระรำชก�ำหนดฉบบันี ้คอื โดยทีไ่ด้มกีำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมำยอำญำก�ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยและเนื่องจำกกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนท�ำให้กำรก่อกำรร้ำยรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นกำรกระทบ
ต่อควำมม่ันคงของประเทศ ซึง่คณะมนตรคีวำมมัน่คงแห่งสหประชำชำตไิด้ขอให้ทกุประเทศร่วมมอื
ด�ำเนนิกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรก่อกำรร้ำย รวมถงึกำรสนบัสนนุทำงทรพัย์สนิ
หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะน�ำไปใช้ด�ำเนินกำรก่อกำรร้ำยเพ่ือแก้ไขปัญหำให้กำรก่อกำรร้ำย

 ๑๑๒มำตรำ ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๑๓รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้ำ ๔/๑๑ สิงหำคม ๒๕๔๖
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ยตุลิงด้วย สมควรก�ำหนดให้ควำมผดิฐำนก่อกำรร้ำยเป็นควำมผิดมลูฐำนตำมพระรำชบญัญติัป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อน�ำมำตรกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำวมำใช้ควบคู่กัน  
ซ่ึงจะท�ำให้กำรบงัคบัใช้ประมวลกฎหมำยอำญำในเรือ่งนีเ้ป็นไปอย่ำงได้ผล โดยทีเ่ป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่ ี
ควำมจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่จะรักษำควำมปลอดภัยของประเทศและ 
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชก�ำหนดนี้

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๔ 
 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
 มำตรำ ๒๘ ให้เลขำธิกำรตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขำธิกำรตำมพระรำช
บัญญัตินี้และปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งเลขำธิกำรคนใหม่

หมายเหต ุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มบีทบญัญตับิำงประกำรทีไ่ม่สำมำรถน�ำมำบงัคบัใช้ในกำรตัด
วงจรกำรประกอบอำชญำกรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไปได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
และจำกกำรท่ีกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมุ ่งเน้นกำรตัดวงจรกำรประกอบ
อำชญำกรรมเฉพำะในแปดควำมผิดมูลฐำน ท�ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ผ่ำนมำไม่อำจช่วยให้กำร
ตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้ สมดังเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที ่
ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจำกในปัจจุบันผู้กระท�ำควำมผิดอำญำมูลฐำนอื่นนอกเหนือจำกแปดควำมผิด
มูลฐำนดังกล่ำวยังสำมำรถน�ำเงินและทรัพย์สินท่ีได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิดในแต่ละครำวมำใช ้
ในกำรสนับสนุนกำรกระท�ำควำมผิดอำญำในแปดควำมผิดมูลฐำนได้อีก นอกจำกนี้ยังมีขั้นตอน 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยบำงประกำรไม่อำจด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้กำรตัดวงจร 
กำรประกอบอำชญำกรรมเป็นไปอย่ำงได้ผลตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้อย่ำงแท้จรงิ ในขณะทีก่ระบวนกำร 
บังคับใช้กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้กำรกระท�ำควำมผิดอำญำฐำนอื่นท่ี
ขดัต่อควำมสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชำชนหรือต่อควำมมัน่คงแห่งรัฐหรือควำมมัน่คง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศเป็นควำมผิดมูลฐำน จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

 ๑๑๔รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้ำ ๑๔/๑ มีนำคม ๒๕๕๑
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พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๑๕

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปัจจุบันผู้ประกอบ
อำชญำกรรมเกี่ยวกับควำมผิดมูลฐำนได้ใช้ช่องทำงจำกกำรประกอบอำชีพบำงประเภทซ่ึงมิใช ่
กำรด�ำเนนิกำรของสถำบนักำรเงนิเป็นแหล่งในกำรฟอกเงิน นอกจำกนี ้พระรำชบญัญติัป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรแสดงตนของลูกค้ำของ
สถำบนักำรเงนิท่ียงัไม่สอดคล้องกบักฎหมำยทีเ่กีย่วข้องและไม่ครอบคลมุถงึกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบ
ข้อเท็จจรงิเก่ียวกบัลกูค้ำ เพือ่ให้มรีำยละเอยีดของข้อมลูเพ่ิมมำกขึน้ ซ่ึงอำจเป็นช่องทำงให้ผู้ประกอบ
อำชญำกรรมน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ในกำรฟอกเงินได้โดยง่ำย ดงัน้ัน เพือ่เป็นกำรตดัวงจรกำรประกอบ
อำชญำกรรมเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสมควรก�ำหนดให้ 
ผูป้ระกอบอำชพีบำงประเภทมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและก�ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรแสดงตนและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับลูกค้ำของสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพบำงประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๑๖

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ก�ำหนดให้กำรกระท�ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 
บำงฐำนควำมผิดเป็นควำมผิดมูลฐำนส่งผลให้ผู ้กระท�ำควำมผิดสำมำรถน�ำเงินและทรัพย์สิน 
ที่ได้จำกกำรกระท�ำควำมผิดมำใช้สนับสนุนกำรกระท�ำควำมผิดอำญำได้อีก จึงเห็นควรก�ำหนด 
ควำมผิดมูลฐำนเพิ่มเติมและก�ำหนดกรอบของควำมผิดมูลฐำนให้ชัดเจนเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชน นอกจำกนี้ ได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่จะก�ำหนดนโยบำย 
ในกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรฟอกเงนิและเสนอแนะแนวทำงเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ก�ำหนด
เรื่องมำตรกำรคุ้มครองพยำน เรื่องต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนและให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิด 

 ๑๑๕รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้ำ ๑/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๒
 ๑๑๖รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก/หน้ำ ๘/๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
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หรือกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด รวมทั้งก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำร 
เปรยีบเทยีบปรบั ทัง้นี ้เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพซึง่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  
จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๗ 
 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่เหมำะสมต่อกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวกับ 
ควำมผิดมูลฐำน สถำบันกำรเงิน ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด และลักษณะกำรกระท�ำ
ควำมผิดฐำนฟอกเงิน กำรรำยงำนกำรท�ำธุรกรรม กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ 
และกำรจัดฝึกอบรม และก�ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด 
และกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำน และกำรช่วยเหลือผู้ปฏิบัติกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที ่
และเพิ่มอ�ำนำจหน้ำท่ีของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ และแจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนซึ่งกระท�ำกำร
ฝ่ำฝืนไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแล และส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเพื่อกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย และด�ำเนนิกำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรอ�ำพรำง กำรมีและใช้อำวุธปืนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ นอกจำกนี้ ได้ปรับปรุง 
องค ์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
และคณะกรรมกำรธุรกรรม และก�ำหนดวิธีกำรในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและก�ำหนดเงือ่นไขเม่ือพ้นจำกต�ำแหน่งดงักล่ำว 
รวมทั้งปรับปรุงบทก�ำหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
และเลขำธิกำรดังกล่ำวเป็นไปโดยอิสระ และกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

 ๑๑๗รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก/หน้ำ ๑/๘ ตุลำคม ๒๕๕๘
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ตารางแสดงความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายอื่น

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
พ.ศ.	๒๕๖๑	

๑  มาตรา	๗๓ ห้ำมมใิห้ผูส้มคัรหรือผู้ใดกระท�ำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้น 
กำรลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือกำรชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู ้ใดเป็นสมำชิกสภำผู ้แทน
รำษฎร ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
 (๑) จัดท�ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน ์
อื่นใดอันอำจค�ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
 (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญำว่ำจะให้เงิน 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ำจะโดยตรงหรอื
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ 
สถำนสงเครำะห์หรือสถำบันอื่นใด
 (๓) ท�ำกำรโฆษณำหำเสียงด้วยกำรจัดให้มี
มหรสพหรือกำรรื่นเริงต่ำงๆ
 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
 (๕) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจูงใจให้เข้ำใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคกำรเมือง
 ควำมใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงศิลปะของตน หำเสียงให้
แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในกำรแสดงมหรสพ
 ควำมผดิตำม (๑) หรอื (๒) ให้ถือว่ำเป็นควำม
ผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และให้คณะกรรมกำร 
มีอ�ำนำจส่งเรือ่งให้ส�ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงินด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ�ำนำจได้

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน
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พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	ว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑

พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ.	๒๕๕๖

๒

๓

 มาตรา	 ๗๗ ผู ้ใดกระท�ำกำรอย่ำงหนึ่ง 
อย่ำงใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ำรับ
เลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือถอนกำรสมัคร หรือ
กระท�ำกำรใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลง
คะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสน
บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก�ำหนดยี่สิบปี
 (๑) จัด ท�ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน ์
อื่นใดอันอำจค�ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
 (๒) ท�ำกำรแนะน�ำตัวด ้วยกำรจัดให ้มี
มหรสพหรือกำรรื่นเริงต่ำงๆ
 (๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
 (๔) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คกุคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเทจ็ หรอืจงูใจให้บคุคลอืน่
เข้ำใจผิดในคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
 ควำมผดิตำม (๑) ให้ถอืเป็นควำมผิดมลูฐำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ และให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจส่งเรือ่ง
ให้ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ�ำนำจได้

 มาตรา	 ๒๒ ให้กำรกระท�ำควำมผิดฐำน 
มีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติตำม 
พระรำชบญัญตัน้ีิ เป็นควำมผดิมูลฐำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน
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พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	 
พ.ศ.	๒๕๕๙

๔  มาตรา	๒๕ ผู้ใดจัดหำ รวบรวม หรือด�ำเนิน
กำรทำงกำรเงินหรือทรัพย์สินหรือด�ำเนินกำร 
ด้วยประกำรใดๆ เพื่อกำรก่อกำรร้ำย หรือโดยรู้อยู่
แล้วว่ำผู้ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจำกกำรด�ำเนินกำรนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด 
หรือโดยเจตนำให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืกำรด�ำเนนิ
กำรนั้นถูกน�ำไปใช ้ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน 
กจิกรรมใดๆ ของบคุคลทีถ่กูก�ำหนดหรือของบคุคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
กำรก่อกำรร้ำย ผูน้ัน้กระท�ำควำมผิดฐำนสนบัสนนุ
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย ต้องระวำงโทษจ�ำคกุ
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบำท 
ถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 ผูใ้ดจัดหำ รวบรวม หรอืด�ำเนนิกำรทำงกำรเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือด�ำเนินกำรด้วยประกำรใดๆ  
เพ่ือกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง 
หรือโดยรู้อยู่แล้วว่ำผู้ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงิน
หรือทรัพย์สินหรือจำกกำรด�ำเนนิกำรนัน้เป็นบคุคล
ท่ีถูกก�ำหนด หรือโดยเจตนำให้เงินหรือทรัพย์สิน
หรือกำรด�ำเนินกำรนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุน 
กำรด�ำเนนิกจิกรรมใดๆ ของบคุคลทีถ่กูก�ำหนดหรือ
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพ
ท�ำลำยล้ำงสูง ผู้นั้นกระท�ำควำมผิดฐำนสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ
ท�ำลำยล้ำงสูง ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 ผู ้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในกำรกระท�ำ 
ควำมผิดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวำง
โทษเช่นเดียวกับตัวกำรในกำรกระท�ำควำมผิดนั้น

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน
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ประมวลรัษฎากร
(เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน

 นิติบุคคลใดกระท�ำควำมผิดหรือพยำยำม
กระท�ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรอืเป็นผูส้นบัสนุนหรอืผูส้มคบในกำรกระท�ำควำมผดิ 
ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับ
ตั้งแต่ห้ำแสนบำทถึงสองล้ำนบำท
 ในกรณีที่กำรกระท�ำควำมผิดของนิติบุคคล
ตำมวรรคสี่เกิดจำกกำรส่ังกำรหรือกำรกระท�ำของ
กรรมกำร หรอืผูจ้ดักำร หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบ
ในกำรด�ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี 
ท่ีบุคคลดังกล่ำวมหีน้ำทีต้่องสัง่กำรหรอืกระท�ำกำร
และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท�ำกำรจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำควำมผิด ผู้นั้นต้องระวำง
โทษจ�ำคกุตัง้แต่สองปีถงึสบิปี หรือปรบัตัง้แต่สีห่มืน่
บำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้ เป็นควำมผิด
มูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 มาตรา	 ๓๗	 ตรี ควำมผิดตำมมำตรำ ๓๗ 
มำตรำ ๓๗ ทว ิหรือมำตรำ ๙๐/๔ ทีผู้่กระท�ำควำม
ผดิเป็นผู้มหีน้ำทีเ่สียภำษอีำกรหรือน�ำส่งภำษีอำกร 
และเป็นควำมผิดที่เ ก่ียวกับจ�ำนวนภำษีอำกร 
ที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้ำนบำทต่อปีภำษ ี
ขึ้นไป หรือจ�ำนวนภำษีอำกรที่ขอคืนโดยควำมเท็จ 
โดยฉ้อโกงหรืออุบำย หรือโดยวิธีกำรอื่นใดท�ำนอง
เดียวกัน ตั้งแต่สองล้ำนบำทต่อปีภำษีขึ้นไป  
และผูม้หีน้ำทีเ่สยีภำษอีำกรหรือน�ำส่งภำษอีำกรดงักล่ำว 
ได้กระท�ำในลักษณะท่ีเป็นกระบวนกำรหรือเป็น
เครือข่ำย โดยสร้ำงธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิด
เงินได ้พึงประเมินหรือรำยได้ เพื่อหลีกเลี่ยง 
หรอืฉ้อโกงภำษอีำกร และมพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ่อนเร้น 
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดเพื่อมิให้
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พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์	
พ.ศ.	๒๕๕๑	
(เพิ่มโดยพระรำชก�ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๖

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน

 มาตรา	๖/๑ ผูใ้ดข่มขืนใจผู้อืน่ให้ท�ำงำนหรอื
ให้บริกำรโดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
 (๑) ท�ำให้กลัวว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิต 
ร่ำงกำย เสรีภำพ ชือ่เสยีง หรือทรัพย์สินของบคุคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น
 (๒) ขู่เข็ญด้วยประกำรใดๆ
 (๓) ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย
 (๔) ยึดเอกสำรส�ำคัญประจ�ำตัวของบุคคล
นั้นไว้
 (๕) น�ำภำระหนี้ของบคุคลนัน้หรอืของผูอ้ืน่
มำเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
 (๖) ท�ำด ้วยประกำรอื่นใดอันมีลักษณะ
คล้ำยคลึงกับกำรกระท�ำดังกล่ำวข้ำงต้น
ถ้ำได้กระท�ำให้ผู ้อื่นนั้นอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถ
ขดัขนืได้ ผูน้ัน้กระท�ำควำมผดิฐำนบงัคบัใช้แรงงำน
หรือบริกำร

ติดตำมทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่ำควำมผิดดังกล่ำว
เป ็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว ่ ำด ้ วย 
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เม่ืออธบิดี
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
กลัน่กรองควำมผดิทำงภำษอีำกรทีเ่ข้ำข่ำย ควำมผดิ 
มูลฐำนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิแล้ว ให้ด�ำเนนิกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินต่อไป
 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งประกอบด้วย
อธิบดี รองอธิบดี และที่ปรึกษำกรมสรรพำกร 
ทุกคน”
(สิน้ผลบงัคบัไปโดยค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู 
ที่	๘/๒๕๖๔	ลงวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๖๔)
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒

๗

ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน

 มาตรา	๖๕ ห้ำมมใิห้ผู้สมคัรหรือผู้ใดกระท�ำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น 
กำรลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือกำรชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมำชกิสภำท้องถิน่หรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ด้วยวิธีกำร ดังต่อไปนี้
 (๑) จัดท�ำให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน ์
อื่นใดอันอำจคนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
 (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญำว่ำจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะโดยตรง 
หรือโดยอ ้อมแก ่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ  วัด 
หรือศำสนสถำนอื่น สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ 
หรือสถำบันอื่นใด
 (๓) ท�ำกำรโฆษณำหำเสียงด้วยกำรจัดให้มี
มหรสพหรือกำรรื่นเริงต่ำงๆ
 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
 (๕) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คกุคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเทจ็ หรอืจงูใจให้เข้ำใจผดิ
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
 ห้ำมมิให้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำร
ท้องถิ่นผู ้ใดกระท�ำกำรตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่ 
เป็นกำรกระท�ำตำมหน้ำที่และอ�ำนำจที่มีกฎหมำย
บัญญัติไว้ ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน หรอืปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
อนุมัติโครงกำรหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ 
ตำมวรรคหนึ่งภำยในเก้ำสิบวันก่อนวันครบวำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งหรอืก่อนกำรลำออกจำกต�ำแหน่ง

 มาตรา	 ๑๔ ให้ควำมผิดตำมมำตรำ ๖/๑  
ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับอันตรำยสำหัสหรือ
ถึงแก่ควำมตำย เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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ล�าดับ ชื่อกฎหมาย บทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดมูลฐาน

ของผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำองค์กร
ปกครอ งส ่ วนท ้ อ งถิ่ น  ผู ้ บ ริ ห ำ รท ้ อ ง ถิ่ น  
หรือปลัดองค ์กร ปกครองส ่วนท ้องถิ่นนั้น 
กระท�ำกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมวรรคหนึง่  
เว้นแต่โครงกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวมีลักษณะ
เป็นกำรบรรเทำทกุข์จำกภยัธรรมชำติ หรือภัยพิบติั
สำธำรณะ หรือเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมต่อเนื่อง
ที่กระท�ำเป็นปกติอยู ่แล ้ว หรือเป็นโครงกำร 
ที่ด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
 กำรประกำศนโยบำยหรือกำรด�ำเนินกำร
ตำมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมหน้ำที่และ
อ�ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีกำร
ใช้จ่ำยจำกเงนิงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิให้ถือว่ำเป็นกรณีตำม (๑) หรือ (๒)  
เว้นแต่เป็นกำรโฆษณำหำเสียงเกี่ยวกับนโยบำย 
ที่ ไ ม ่ สอดคล ้ อ งกั บหน ้ ำที่ และอ� ำนำจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ด�ำเนินกำรใดอันมีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
พิจำรณำและวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือก
ตั้งวินิจฉัยว่ำกำรด�ำเนินกำรนั้นมีลักษณะเป็นกำร
ต้องห้ำมดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด�ำเนินกำร
ตำมควรแก่กรณีต่อไป
 ควำมผดิตำม (๑) หรอื (๒) ให้ถอืว่ำเป็นควำม
ผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกต้ังมีอ�ำนำจส่งเร่ืองให้ส�ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินด�ำเนนิกำรตำมหน้ำทีแ่ละ
อ�ำนำจได้
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กฎกระทรวง
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒๑

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘  
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 (๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
 (๒) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 (๓) บรรษทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยบรรษทับรหิารสนิทรพัย์
สถาบันการเงิน
 (๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
 (๕)๒ นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า
 (๖)๓ นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกจิการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
 (๗)๔ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ 
การช�าระเงิน

 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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 ๕(๘) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๖ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๓/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 (๘)๕ ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ 
การช�าระเงิน แต่ไม่หมายความรวมถึงผู ้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๘)

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

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความรวมถึง
นิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงมีนิติบุคคลท่ี 
ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางประเภท สมควรก�าหนดให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อให ้
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๖ 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิยามค�าว่า  
“สถาบนัการเงนิ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความว่านิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดให้นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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  ๗ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๑๓ ก/๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๗

 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิยามค�าว่า  
“สถาบนัการเงนิ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความว่านิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ 
และผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�าระเงิน 
เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�าเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒๑

  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบัญญตับิางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑  การรายงานของส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�านักงานที่ดินจังหวัด ส�านักงาน
ที่ดินสาขา และส�านักงานที่ดินอ�าเภอต่อส�านักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้กระท�าเฉพาะที่มีการช�าระด้วย
เงินสดหรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
 (๑) การช�าระด้วยเงินสดตามมาตรา ๑๕ (๑) เป็นจ�านวนตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
 (๒) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามมาตรา ๑๕ (๒) ตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
 ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) 
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ส�านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�านักงานท่ีดินจังหวัด ส�านักงานที่ดินสาขา และส�านักงานที่ดินอ�าเภอ  
มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและเมื่อมีการ
ช�าระด้วยเงินสดเป็นจ�านวนเกินกว่าท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 
ตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง สมควรก�าหนดจ�านวนเงนิเมือ่มกีารช�าระด้วยเงนิสดและก�าหนดมลูค่าอสงัหาริมทรพัย์
เมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๓/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
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 ๑ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗  
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดย 
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา 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�าธุรกรรมใด 
ไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ 
และแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม
 สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการท�าธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับ 
แบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
 การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ท่ีมีการท�าธุรกรรมเพ่ือการ 
โอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)
 ข้อ ๒ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงาน
ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 (๑) การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงาน
โดยการส่งแบบรายงานที่ท�าขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ท�าขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง
วันส้ินเดือน ไปยังส�านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันส้ินเดือนของเดือน 
ที่มีการท�าธุรกรรมนั้น
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 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

 (๒) การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดย 
การส่งแบบรายงานไปยังส�านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
 การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�านักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงิน
รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
 ข้อ ๓๒ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๔
 (๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ ส�าหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
และให้สถาบนัการเงนิรายงานไปยงัส�านักงานภายในเจด็วันนบัแต่วนัทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าธรุกรรม
ที่ได้กระท�าไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
 (๒) ผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงาน 
ตามข้อ ๖ ข. (๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงาน 
ตามข้อ ๖ ข. (๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังส�านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท�าไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
 ข้อ ๔ แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ส�าเนาค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง 
หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว
 ข้อ ๕ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้ส�านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ส�านักงานที่ดินจังหวัด ส�านักงานที่ดินสาขา หรือส�านักงานที่ดินอ�าเภอ รายงาน
โดยการส่งส�าเนาค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรมที่รับรองถูกต้องที่ท�าขึ้นในระหว่างวันที่ ๑  
ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังส�านักงานภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการท�าธุรกรรมนั้น
 ส�าหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้ส่งส�าเนาค�าขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่รับรองถูกต้อง พร้อมท้ังบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังส�านักงานภายในห้าวันนับแต่วันท่ี 
มีเหตุอันควรสงสัย
 ข้อ ๖๓ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๖
 ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�านวนเกินกว่าที่ก�าหนด 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
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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 ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ  
ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการท�าธุรกรรม
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�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐  
ท้ายกฎกระทรวงนี้
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการท�าธุรกรรม 
รูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
 หากผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) เป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบอาชพี
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดย 
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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 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
 ๖ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๗ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๘ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 ข้อ ๗๔ การรายงานการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังส�านักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการท�าธุรกรรมนั้น
 การรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังส�านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
 การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�านักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
 ให้น�าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม๕ 
 ข้อ ๗/๑๖ การรายงานการท�าธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงาน 
ทุกครั้ง เมื่อมีการโอนเงิน หรือช�าระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า
 ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังส�านักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจท�าได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังนี้
 (๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงาน
 (๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
 (๓)๗ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อ ๘/๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการท�า 
ธุรกรรมตามกฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากส�านักงานให้แปลรายงานหรือ
ข้อมูลการท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
จะต้องจัดท�าค�าแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังส�านักงานภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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 ๙ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
 ๑๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 ข้อ ๙๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                                   ชวน  หลีกภัย
                                                                                   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง สมควรก�าหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐

 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ : - เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน 
การท�าธุรกรรมต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�าธุรกรรมต่อ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการท�าธุรกรรม 
ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑ 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บญัญตัใิห้ในกรณทีีป่รากฏในภายหลงัว่ามเีหตุ
อนัควรเชือ่ได้ว่าธรุกรรมใดท่ีได้กระท�าไปแล้ว โดยมไิด้มกีารรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธรุกรรม
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้ให้น�าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบักบัผู้มหีน้าทีร่ายงาน
ตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ 
วธิกีารทีก่�าหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวธิกีารรายงานการท�า
ธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้มีความเหมาะสม จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๑๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เอกสารแนบท้าย
 
 ๑.๑๒ แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๑)
 ๒.๑๓ แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒)
 ๓.๑๔ แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓)
 ๔.๑๕ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (ปปง. ๑-๐๔-๑)
 ๕.๑๖ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน(ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) 
(ปปง. ๑-๐๔-๒)
 ๖.๑๗ แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (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�าธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. ๑-๐๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๑๓แบบรายงานการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน (ปปง. ๑-๐๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๑๔แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๑๕แบบรายงานธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด (ธรุกจิประกนัชวีติ) (ปปง. ๑-๐๔-๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๑๖รายงานธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิ (ค่าสนิไหมทดแทนของธรุกิจประกนัวนิาศภยั) (ปปง. ๑-๐๔-๒) 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๑๗แบบรายงานการท�าธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (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�าระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙)
 ๑๖.๒๗ แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (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
 ๒๖ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการโอนเงินหรือช�าระทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. ๑-๐๕-๙) แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒๗แบบรายงานการท�าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (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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-๗-
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 ๑ข้อ ๑ (๔) (ก) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒ข้อ ๑ (๔) (ง) เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗  
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดย 
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อส�านักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้
 (๑) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ ์
ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี
 (๒) ธุรกรรมท่ีรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี
 (๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
  (ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
  (ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  (ค) มูลนิธิสายใจไทย
 (๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ท�ากับสถาบันการเงิน เว้นแต่
  (ก)๑ ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  (ข) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือก�าปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป  
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย
  (ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
  (ง)๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
 (๕) การท�าสญัญาประกนัวนิาศภัย เว้นแต่การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนั
วินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
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 (๖)๓ การจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรอืโดยอายคุวาม 
ตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 (๗)๔ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้
  (ก) การบริการรับช�าระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท
  (ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต
  (ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี
  (ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการช�าระเงิน
  (จ) การบริการหักบัญชี
  (ฉ) การบริการช�าระดุล
  (ช) การบรกิารหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ และตราสารทางการ
เงินอื่นๆ
 (๘)๕ ธุรกรรมที่ท�าผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
 (๙)๖ ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
  (ก) การโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือ
ระหว่างสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ เฉพาะที่ท�าขึ้นเพื่อสถาบันการเงินเท่านั้น
  (ข) การโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน ทั้งน้ี 
เฉพาะที่ท�าขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น
 ๗ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (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�าธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือ 
ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ไม่ต้องรายงาน 
ตามมาตรา ๑๖ (๙) อีก
 ข้อ ๒๙ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควร 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐ 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อก�าหนดให้การท�าธุรกรรมที่สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครอบคลุมถึงการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการช�าระเงิน จึงจ�าเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้

 ๘ข้อ ๑/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
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
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 ๑๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑ 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มีความไม่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับธุรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรม 
บางประเภทเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็น 
ช่องทางในการฟอกเงิน สมควรก�าหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๒๖/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบัญญตับิางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ เมื่อส�านักงานได้รับรายงานการท�าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมแล้ว 
ให้ท�าการตรวจสอบเบ้ืองต้น ถ้าปรากฏว่า การท�าธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน 
จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิด  
ให้ส�านักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว  
ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถ้าเห็นว่าเร่ืองที่เสนอมายังไม่เพียงพอที่จะ
พจิารณาสัง่การตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธรุกรรมอาจมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งได้รบั
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการด�าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบก็ได้
 ข้อ ๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าเรื่องที่เสนอมาตามข้อ ๑ อาจด�าเนินการ
ตามมาตรา ๔๙ ได้ เพยีงแต่ยงัขาดหลกัฐานบางประการท่ีจะท�าให้เชือ่ได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สนิ
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมด�าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ 
จะมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รบัมอบหมายเป็นหนงัสอืจากเลขาธกิารด�าเนนิการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าว
 ข้อ ๓ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ 
กระท�าความผดิ ให้คณะกรรมการธุรกรรมส่งเรือ่งให้เลขาธกิารด�าเนนิการต่อไปตามมาตรา ๔๙ โดยเรว็
 ข้อ ๔๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                                                                                   ชวน  หลีกภัย
                                                                                   นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การตรวจสอบรายงาน
และข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
สมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบรายงานและข้อมลูเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมดงักล่าว 
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ให้ผู้ท�าธุรกรรม
ซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินยื่นค�าขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วย 
หลกัฐานทีแ่สดงว่าเงินหรอืทรพัย์สนิในการท�าธรุกรรมนัน้มใิช่ทรัพย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิ
 ข้อ ๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของส�านักงานได้ตรวจสอบค�าขอและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้เสนอค�าขอพร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีค�าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
 ข้อ ๓ ให้ผู้ยื่นค�าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดมีสิทธิเข้าชี้แจงหรือน�าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาค�าขอและหลักฐานที่ได้แสดงไว้ตามข้อ ๑
 ข้อ ๔๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                                                                       
                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                                                                                     ชวน  หลีกภัย
                                                                                     นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ท�าธุรกรรม 
ซึง่ถกูสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิหรอืผูม้ส่ีวนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ในการท�าธรุกรรมนัน้ มใิช่ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผิดเพือ่ให้มีค�าสัง่เพกิถอนการยดึหรอื
อายัดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการในการแสดงหลักฐานดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๒๘/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข ้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู ้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ให้ด�าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค�าสั่ง

หมวด ๑
การยึดและอายัดทรัพย์สิน

  
 ข้อ ๓ เมือ่คณะกรรมการธรุกรรมหรอืเลขาธกิาร แล้วแต่กรณี มคี�าสัง่ให้ยดึอสังหารมิทรัพย์ใดแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานท่ีดินหรือ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกการสั่งยึดไว้
 ข้อ ๔ ก่อนท�าการยึดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารมอบหมาย บัตรประจ�าตัว 
และค�าสั่งยึดทรัพย์สินต่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ถ้าไม่พบผู้นั้น ให้แสดงต่อผู้ครอบครอง
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สิน หากไม่พบบุคคลดังกล่าวให้ด�าเนินการยึด 
โดยให้เจ้าพนักงานต�ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้นมาร่วมเป็นพยานด้วย
 ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการยึดทรัพย์สินได้ทุกวันในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
ถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ด�าเนินการทันที ทรัพย์สินนั้น 
จะสูญหายหรือถูกยักย้าย ให้มีอ�านาจด�าเนินการยึดทรัพย์สินในเวลาอื่นได้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
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 ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการยึดไว้ ณ บริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้น และ 
มหีนงัสอืแจ้งการยดึให้เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์และเจ้าของรวม หรอืผูม้สีทิธใินอสงัหาริมทรพัย์ทราบ 
หากไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส�านักงานที่ดิน  
ส�านกังานเขตหรอืทีว่่าการอ�าเภอแห่งท้องทีท่ีม่กีารยดึอสงัหารมิทรพัย์นัน้ และทีท่�าการของส�านักงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถน�าหนังสือส�าคัญส�าหรับอสังหาริมทรัพย์มาได้  
ให้น�าหนังสือส�าคัญนั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงาน
 ข้อ ๗ การยึดที่ดินท่ีมีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่น 
มีสิทธิรวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยค�าผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครอง 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ นั้น ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินน้ันอย่างไร เช่น สิทธิอาศัย  
สิทธิการเช่า หรือสิทธิเหนือพื้นดิน
 ข้อ ๘ การยึดโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดแจ้งรายละเอียด
ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตามสมควร
 ข้อ ๙ การยึดสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการยึดให้เจ้าของ 
ทรัพย์สินและเจ้าของรวม หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทราบ ถ้าไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได ้ 
ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ สถานีต�ารวจแห่งท้องท่ีท่ีมีการยึดทรัพย์สินน้ัน และที่ท�าการ 
ของส�านักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 กรณียึดสังหาริมทรัพย์ท่ีมีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เช่น เรือก�าปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต ่
หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพคนอยู่อาศัย เครื่องจักร หรือ
อากาศยาน ให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่จ้งการยดึไปยงันายทะเบยีนแห่งทรพัย์สนินัน้ และให้นายทะเบยีน
บันทึกการยึดนั้นไว้
 ข้อ ๑๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าบัญชีทรัพย์สินท่ียึด โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เช่น ชื่อ ประเภท จ�านวน ขนาด น�้าหนัก และสภาพของทรัพย์สิน ตามล�าดับหมายเลขไว้และ
ให้แสดงเครื่องหมายไว้ที่ทรัพย์สินนั้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าได้มีการยึดแล้วตามวิธีที่เห็นสมควร
 ข้อ ๑๑ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ 
ในทรัพย์สินนั้น หรือผู้ครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อ 
รับรองบัญชีทรัพย์สินที่ยึดไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าว  
ให้จดแจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่ยึด และให้เจ้าพนักงานต�ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้น 
ลงลายมือชื่อรับรองแทน
 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการยึดสังหาริมทรัพย์ใดแล้วไม่สามารถ 
ขนย้ายสังหาริมทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงาน หรือสถานที่เก็บรักษาได้ หรือสังหาริมทรัพย์นั้น 
มีสภาพไม่เหมาะสมท่ีจะน�ามาเก็บรักษา ให้รายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบ 
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
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 ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ยังไม่สั่งการตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ด้�าเนนิการยดึนัน้จดัการเกบ็รักษาทรพัย์สนิไว้ตามทีเ่หน็สมควรไปพลางก่อน
 ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค�าสั่งให้อายัด 
ทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค�าสั่งแก่เจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครอง 
ทรัพย์สินนั้น กรณีทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้อง ให้แจ้งแก่บุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่หรือ 
ความรับผิดชอบในการช�าระเงินหรือส่งมอบสิ่งของตามสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
 ข้อ ๑๔ ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้นั้น ต้องเสื่อมเสียไป 
เพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งอายัดไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เรียกให้บุคคลภายนอกนั้นรับผิด 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย ใดๆ อันเกิดขึ้นแต่การนั้น
 ข้อ ๑๕ ค�าสั่งอายัดทรัพย์สินนั้น อาจออกได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้ง
ข้อจ�ากัด หรือเงื่อนไข หรือไม่

หมวด ๒
การประเมินราคาทรัพย์สิน

  
 ข้อ ๑๖ เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 
ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว
 ข้อ ๑๗ ในการประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
อาจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญ เพื่อตรวจสอบประเภท ชนิด และ
ประเมินราคาทรัพย์สินนั้นได้
 ข ้อ ๑๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นว่าราคาทรัพย์สินที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินนั้นต�่าหรือสูงเกินไป คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการอาจสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในการประเมิน หรือสั่งให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินนั้นใหม่ได้
 ข้อ ๑๙ การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) การประเมินราคาที่ดิน ให้ถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาท่ีใกล้เคียง 
กับราคาตลาดให้มากท่ีสุด แต่ต้องไม่ต�่ากว่าราคาประเมินของกรมที่ดินที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม
 (๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
  (ก) อาคารทีก่่อสร้างใหม่ ให้ถอืหลกัการถอดแบบค�านวณตามวธิกีารของการก่อสร้าง
  (ข) อาคารที่ใช้งานแล้ว ให้ค�านวณตามตารางส�าเร็จของทางราชการ
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 (๓) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่นๆ
  (ก) ทรัพย์สินใหม่ ให้ถือราคาตลาดเป็นเกณฑ์การประเมิน
  (ข) ทรัพย์สินเก่า ให้ถือตามราคาตลาดหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพความเป็นจริง
หรือตามวิธีการอื่นที่ก�าหนดไว้
  (ค) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด ส่วนหุ้นกู้ให้ใช้ราคาที่ตราไว ้
และหุ้นในบริษัทต่างๆ ให้ประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการด�าเนินงานของ
บริษัทนั้น
 ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ด�าเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคาทรัพย์สิน
เสร็จแล้ว ให้ท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบ
บัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดนั้นไปด้วย
 ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และประเมินราคาทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ  
ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๒๒ เอกสารที่เก่ียวกับการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพย์สิน และรายงานต่างๆ  
ให้เป็นไปตามแบบที่ส�านักงานก�าหนด

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

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึดหรืออายัด
และการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๗๘/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 ๒ข้อ ๒ (๔) เพิ่มโดยกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
ก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๔

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข ้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงานในกรณี
เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ให้รายงาน 
ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
 (๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรม 
ที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
 (๓) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) ให้รายงานในกรณีเป็น 
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
 (๔)๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรม 
ที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

                                                                   ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                                                                                อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
                                                                                   นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิ เมือ่ปรากฏว่าธรุกรรมนัน้เป็นธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสดมจี�านวนเกนิกว่าทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง สมควรก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมท่ีใช้เงินสด จึงจ�าเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓

 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๑๐) มหีน้าท่ีต้องรายงานการท�าธรุกรรมต่อส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมน้ันเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�านวนเกินกว่าที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง สมควรก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสดของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๓/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

พ.ศ. ๒๕๖๓
  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
 (๑) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
 (๒) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลูกค้า (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 (๓) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับลกูค้าส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพี
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ลกูค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นติบิคุคล หรอืบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย
ซ่ึงสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืท�าธรุกรรมกบัสถาบนัการเงินหรอืผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
 “บุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย” หมายความว่า บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลฝ่ายหนึง่ 
ซ่ึงตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วย 
วิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
 “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง 
หรือมีอ�านาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ หรือบุคคลที่ลูกค้าท�าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�านาจควบคุมนิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
 “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญหรือเคย 
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี  
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง 
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ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้มีบทบาทส�าคัญในพรรคการเมือง ผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
หรือเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าระดับ 
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 “สมาชิกในครอบครัว” หมายความว่า
 (๑) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง 
 (๒) พี่น ้องร ่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น ้องร ่วมบิดาหรือร ่วมมารดาเดียวกัน 
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
 (๓) คู ่สมรสหรือผู ้ ที่อยู ่กินด ้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได ้จดทะเบียนสมรสของ 
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
 “ผู้ใกล้ชิด” หมายความว่า
 (๑) บุคคลซ่ึงเป็นผู ้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคล 
ที่มีสถานภาพทางการเมือง
 (๒) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือด�าเนินความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
 “ผูบ้รหิารระดบัสงู” หมายความว่า  บคุคลซึง่มีอ�านาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน 
การก�ากับ หรือการควบคุมกิจกรรม รวมถึงการจัดการและการบริหารงานของสถาบันการเงิน 
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
 “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การท�าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับ 
สถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ อย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน
 “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การท�าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับ 
สถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 “ความเสี่ยง” หมายความว่า  ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
 “แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลท่ีมีการให้ข้อมูลหรือจัดท�าข้อมูล 
อย่างมเีหตุผล มหีลกัเกณฑ์ หรอืมกีารอ้างองิ เพือ่ให้ประชาชนหรอืกลุม่ธุรกจิสามารถตรวจสอบหรอื
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
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หมวด ๑
บททั่วไป

  
 ข้อ ๔ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ สร้างความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
 ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้า
ได้ท�าขึ้นเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ 
อาจเกีย่วข้องกบัความผดิมลูฐาน การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน
 ข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ 
ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ามาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 ข้อ ๗ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือ 
หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

  
 ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดและด�าเนินการ 
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท�าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๒) มีความส�าคัญระดับสูงสุด ซึ่งผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู ้บริหาร 
ระดับสูงหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
 (๓) ได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 การก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งให้เป็น 
ไปตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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 ข้อ ๙ ให้สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดมาตรการที่ 
เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ โดยด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) น�าปัจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัลกูค้า พ้ืนท่ีหรือประเทศ ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธรุกรรม
หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง  
 (๒) จัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยง
 (๓) ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
 ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ บริหารและบรรเทาความเสี่ยง 
ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง และให้น�าผลการประเมินความเสี่ยง 
ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ส�านักงานจัดท�าขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย 
 การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงกับลูกค้าทุกรายตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรอืเมือ่มกีารท�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวกบัลกูค้า และให้น�าปัจจัยความเส่ียงตามข้อ ๙ วรรคหนึง่ (๑) 
มาพิจารณาก่อนการก�าหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย
 ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดระดับความเข้มข้น 
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�าหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับ 
ระดับความเสี่ยง
 กรณลีกูค้าในรายทีม่คีวามเสีย่งสงู ให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ แต่ถ้าปรากฏในภายหลัง
ว่ามีปัจจัยอื่นที่ท�าให้ลูกค้ามีความเสี่ยงลดลง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้ แต่ต้องก�าหนดให ้
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติผลการปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว 
 กรณีลูกค้าในรายท่ีมีความเสี่ยงต�่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ 
วรรคหนึ่ง (๕) ก็ได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระท�า หรือมีการท�า
ธรุกรรม หรอืมกีารด�าเนนิการใด ๆ  ทีอ่าจเกีย่วข้องกบัความผดิมลูฐาน การฟอกเงนิ หรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มี 
ความเสี่ยงสูงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ 
 ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
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 (๑) หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับ 
แหล่งทีม่าของเงนิหรอืทรัพย์สนิ แหล่งท่ีมาของฐานะความม่ังคัง่ หรอืวัตถปุระสงค์ในการท�าธรุกรรม
แต่ละครัง้ รวมถงึข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบกจิการของลกูค้า อาชพี ชือ่และสถานทีต้ั่งของทีท่�างาน 
หรือลายมือช่ือของผู้ท�าธุรกรรม ซึ่งรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
 (๒) ก�าหนดให้ผู ้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
 (๓) เมื่อมีการทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงของลูกค้า ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา
ผลการทบทวนดังกล่าวว่าสมควรจะอนมุตัใิห้ด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้านัน้ต่อไปหรือไม่ 
 (๔) ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงนิของลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสงู  
โดยพจิารณาเพ่ิมความถ่ี ขัน้ตอนหรอืลกัษณะการตดิตามความสมัพนัธ์ทางธรุกจิและความเคลือ่นไหว
ในการท�าธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 
 ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาว่าลูกค้าหรือ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิก 
ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว หรือไม่
 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพ 
ทางการเมืองในต่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู ้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่ม ี
ความเสี่ยงสูงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ 
 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพ 
ทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 ข้อ ๑๔ ในกรณทีีล่กูค้าหรอืผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของลกูค้ามาจากพืน้ทีห่รือประเทศ
ทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีเ่ลขาธกิารประกาศก�าหนด ให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖  
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ โดยเลขาธิการ 
อาจก�าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการตามมาตรการตอบโต้
กับลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้
 (๑) จ�ากัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม 
 (๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 (๓) มาตรการอื่นตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนด 
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 ข้อ ๑๕ ให้สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุและประเมิน 
ความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงก่อน 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบใหม่ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางหรือ 
กลไกใหม่ในการให้บริการ 
 (๒) การน�าเทคโนโลยีใหม่หรือที่ก�าลังพัฒนามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ทัง้ทีม่อียูเ่ดมิและทีจ่ะมขีึน้ใหม่ การก�าหนดมาตรการในการบรหิารและบรรเทาความเส่ียงตามวรรคหนึง่ 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๓
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า

  
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

  
 ข้อ ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในกรณี ดังต่อไปนี ้
 (๑) เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
 (๒) เมื่อมีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
  (ก) ไม่ว่าครัง้เดยีวซึง่มีมลูค่าต้ังแต่หนึง่แสนบาทขึน้ไป หรอืหลายครัง้ทีม่คีวามต่อเนือ่ง
ซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
  (ข) ที่เป็นการให้บริการรับช�าระเงินแทนในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท 
ขึ้นไป หรือ
  (ค) ที่เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
 (๓) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
 (๔) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของลูกค้า
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 ข้อ ๑๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 
 (๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 
 (๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้ากับข้อมูล 
รายช่ือบคุคลทีถู่กก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
 (๔) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท�าธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อน�ามาพิจารณา 
ความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการท�าธุรกรรมเป็นครัง้คราว
กับลูกค้า 
 (๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสัมพันธ ์ทางธุรกิจของลูกค้า 
ตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด�าเนินอยู่ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้  
และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่มีอยู่หรือไม่ 
 การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�าหนด
 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม 
เป็นครัง้คราวในนามของลกูค้า ให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพือ่
ทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอ�านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
ในนามของลูกค้าจริง และต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าว
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ด้วย
 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและ 
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย นอกจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
จะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจน
โครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของ และอ�านาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือ 
บคุคลทีม่กีารตกลงกันทางกฎหมายนัน้ด้วย โดยการระบตัุวตนและพสิจูน์ทราบตัวตนของลกูค้าดังกล่าว 
ให้ใช้ข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ชื่อและประเภท ตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมายและ 
การมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
 (๒) ข ้อมูลเกี่ยวกับอ�านาจในการควบคุม ก�ากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือ 
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ระบุบุคคลที่เก่ียวข้องซ่ึงมีต�าแหน่งบริหารระดับสูง 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด�าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าว 
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย
 (๓) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 
 ข้อ ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ท่ีแท้จรงิของลกูค้าทีเ่ป็นนติบิคุคลและบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายโดยด�าเนนิการ ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล 
  (ก) ระบุบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู ้ใช้อ�านาจควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจาก 
การได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ 
  (ข) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผู้ใช้อ�านาจควบคุมนิติบุคคล 
ตาม (ก) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม (ก) ให้ระบุบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจควบคุม
นิติบุคคลโดยวิธีอื่น 
  (ค) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม (ข) ได้ ให้สถาบันการเงินและ 
ผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดา 
ที่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 
 (๒) กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
  (ก) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้รับประโยชน์
หรอืประเภทของผู้รบัประโยชน์ และบคุคลธรรมดาซ่ึงเป็นผู้ใช้อ�านาจควบคมุทรัสต์ ซ่ึงรวมถงึบคุคล
ที่อยู่ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย 
  (ข) ในกรณีทีเ่ป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ ให้ระบชุือ่
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ และทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
  (ค) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของ
บุคคลที่อยู่ในต�าแหน่งเทียบเท่ากับบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
 ในกรณทีีล่กูค้าเป็นบุคคลทีมี่การตกลงกนัทางกฎหมายตามวรรคหนึง่ (๒) ให้สถาบนัการเงนิ 
และผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให ้ทรัสตีหรือบุคคลที่ มีฐานะเทียบเท ่าทรัสต ี
เปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งแต่เริ่มสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า 
 ข้อ ๒๑ สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู ้ได้รับ 
ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงตามข้อ ๒๐ เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม 
เป็นครั้งคราวกับลูกค้า ดังต่อไปนี ้



144 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 (๑) รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๒) มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (๔) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย ์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (๕) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีจัดตั้งข้ึนและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ 
 (๖) กองทุนรวมท่ีจัดตั้ง ข้ึนและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 (๗) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 
 (๘) ลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ในกรณีที่สงสัยว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
กับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๐ ด้วย
 ข้อ ๒๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการตามข้อ ๑๗ 
วรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม 
เป็นครั้งคราวกับลูกค้า ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติ 
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ อาจด�าเนนิการพิสจูน์ทราบตัวตนของลูกค้าและ
ผู ้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงในโอกาสแรกท่ีสามารถท�าได้ภายหลังจากที่มีการอนุมัติสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้านั้นก็ได้ แต่ต้องก�าหนดให้มีมาตรการ
ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
 (๑) จ�ากัดจ�านวนครั้งของการท�าธุรกรรม
 (๒) จ�ากัดประเภทของธุรกรรม
 (๓) จ�ากัดจ�านวนเงินของการท�าธุรกรรมที่สามารถท�าได้
 ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่สามารถ 
ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลกูค้าตามข้อ ๑๗ ได้ ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพี
ตามมาตรา ๑๖ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�าธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือไม่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหต ุ
อันควรสงสัยต่อส�านักงาน
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 ข้อ ๒๔ ในกรณทีีล่กูค้าประสงค์จะท�าธรุกรรมครัง้ต่อไปหลงัจากทีม่กีารสร้างความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ก่อนแล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าท่ีได้จัดท�าไว้แล้ว 
ส�าหรับลูกค้ารายเดียวกันนั้นก็ได้
 ในกรณีท่ีสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านั้นใหม่
 ขอ้ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลกูค้า ให้สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีลูกค้าซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน  
โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
 (๒) กรณีลูกค้าซึ่งไม ่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท�าธุรกรรม 
มาเป็นเวลานาน หรอืเป็นลกูค้าซึง่เป็นลกูหนีท้ีไ่ม่ช�าระหนีแ้ละไม่สามารถติดตามข้อมลูได้ ให้ก�าหนด
มาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการ 
ท�าธุรกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและตรวจสอบเพ่ือทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าวต่อไป 
 ข้อ ๒๖ ในกรณีท่ีสงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระมัดระวังในการใช้กระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นพิเศษ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการ 
ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าจะเป็นการท�าให้ลกูค้าหรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลกูค้าทราบถงึ
การด�าเนินการดังกล่าว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจไม่ด�าเนินการ 
ตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงานต่อไป

ส่วนที่ ๒
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

  
 ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตนอกจาก
สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้สถาบันการเงิน 
ระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีผู ้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือ 
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้ 
 (๒) กรณผีูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัได้รบัการก�าหนดโดยลกัษณะพเิศษ หรอื
โดยสถานะ หรือโดยทางอ่ืน ให้ระบุข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะสามารถระบุ
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ผู้รับประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
 ให้สถาบันการเงินพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในเวลาที่จะต้อง 
จ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ ๒๘  ให้สถาบนัการเงนิพจิารณาข้อมลูเกีย่วกบัผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 
 ในกรณีท่ีพบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงินตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ และในเวลาท่ีจะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น 
ตามกรมธรรม์ประกนัภยั ให้สถาบันการเงนิระบุผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิและพสิจูน์ทราบตัวตน
ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว
 ในกรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง
ของผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง 
ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบุคคลที่มีสถานภาพ 
ทางการเมืองนั้น และแจ้งให้ผู ้บริหารระดับสูงทราบก่อนอนุมัติจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกค้าดังกล่าว หากพบข้อสงสัย 
ทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิมลูฐาน การฟอกเงนิ หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน
 ข้อ ๒๙ ในกรณีทีส่ถาบนัการเงินไม่สามารถปฏิบตัติามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ได้ให้สถาบนัการเงนิ 
พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

ส่วนที่ ๓
การส่งข้อมูลพร้อมค�าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

  
 ข้อ ๓๐ ความในส่วนนี้ไม ่ให ้ใช ้บังคับแก่สถาบันการเงินท่ีให้บริการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต 
หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ือการช�าระค่าสินค้าหรือ
บริการ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 (๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินซึ่งเป็น 
การกระท�าเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินนั้นเอง 
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 ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีมีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่า 
ตัง้แต่ห้าหม่ืนบาทข้ึนไป ให้สถาบันการเงนิผูส่้งค�าสัง่โอนส่งข้อมลูของผูโ้อนและผูร้บัโอนไปพร้อมกบั
ค�าสั่งโอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อเต็มของผู้โอน 
 (๒) กรณีท่ีผู้โอนสั่งโอนเงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบญัชขีองผูโ้อน หรอืกรณทีีผู่โ้อนไม่มบีญัชกีบัสถาบนัการเงินผู้ส่งค�าส่ังโอน ให้ระบหุมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
 (๓) ท่ีอยู่ หมายเลขประจ�าตัวประชาชน หมายเลขประจ�าตัวบุคคลที่รัฐออกให้ หรือ 
วัน เดือน ปี และสถานที่เกิดของผู้โอน 
 (๔) ชื่อเต็มของผู้รับโอน 
 (๕) กรณีที่เป็นค�าสั่งโอนเงินเข้าบัญชีท่ีผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับค�าส่ังโอน  
ให้ระบุหมายเลขบัญชีของผู้รับโอน หรือกรณีท่ีผู้รับโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอน 
ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
 ให้สถาบนัการเงนิผูส่้งค�าสัง่โอนพสิจูน์ทราบความถกูต้องของข้อมลูตามวรรคหนึง่ (๑) (๒) 
และ (๓) ก่อนส่งค�าสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนทุกครั้ง 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีมีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่า 
ต�่ากว่าห้าหม่ืนบาท ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับ 
ค�าสั่งโอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้
 (๑) ชื่อเต็มของผู้โอน
 (๒) กรณีท่ีผู้โอนสั่งโอนเงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบญัชขีองผูโ้อน หรอืกรณทีีผู่โ้อนไม่มบีญัชกีบัสถาบนัการเงินผู้ส่งค�าส่ังโอน ให้ระบหุมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
 (๓) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
 (๔) กรณีที่เป็นค�าสั่งโอนเงินเข้าบัญชีท่ีผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับค�าส่ังโอน  
ให้ระบุหมายเลขบัญชีของผู้รับโอน หรือกรณีท่ีผู้รับโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอน 
ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
 ในกรณีท่ีมี เหตุ อันควรสงสัยว ่าเป ็นธุรกรรมที่ เกี่ยวข ้องหรืออาจเกี่ยวข ้องกับ 
การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ 
การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู ให้สถาบนัการเงนิผูส่้งค�าสัง่โอนพสิจูน์ทราบความถกูต้อง 
ของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ก่อนส่งค�าสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู ้รับค�าสั่ง 
โอนทุกครั้ง
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 ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีมีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศจากผู้โอนรายเดียว 
ไปยังผู้รับโอนหลายราย ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนจัดให้มีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลข
อ้างอิงและข้อมูลอื่นของผู้โอนและผู้รับโอนที่สามารถน�าไปใช้ตรวจสอบข้อมูลการท�าธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในครั้งนั้น ๆ ภายในประเทศของผู้รับโอนได้
 ข้อ ๓๔ ให้น�าความในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับการให้บริการโอน
เงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ภายในประเทศด้วย เว้นแต่สถาบนัการเงนิผูร้บัค�าสัง่โอนมข้ีอมลูหรอืสามารถ
หาข้อมูลดังกล่าวได้โดยวิธีการอื่น สถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนอาจส่งเฉพาะข้อมูลหมายเลขบัญชี
หรือหมายเลขอ้างอิงของผู ้โอนและผู ้รับโอนไปพร้อมกับค�าส่ังโอนเงินแก่สถาบันการเงิน 
ผู้รับค�าสั่งโอนก็ได้
 ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนร้องขอให้ส่งข้อมูลตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ 
ข้อ ๓๒ วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณ ีหรอืได้รบัค�าสัง่จากส�านกังานให้ส่งข้อมลูดังกล่าว ให้สถาบนัการเงิน
ผู้ส่งค�าสั่งโอนจัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้านั้นแก่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนหรือส�านักงาน  
แล้วแต่กรณี ภายในสามวันท�าการ  
 ข้อ ๓๕ ห้ามสถาบันการเงินผู ้ส ่งค�าสั่งโอนส่งค�าส่ังโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก ่
สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๓๑ 
ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๔ ได้ 
 ข้อ ๓๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้สถาบันการเงินตัวกลางส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับค�าสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจาก
สถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนไปยังสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนให้ครบถ้วน 
 ในกรณีท่ีมีข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค�าสั่งโอนเงินท�าให้ 
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามท่ีได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนหรือสถาบันการเงิน
ตัวกลางอีกรายหนึ่ง ให้สถาบันการเงินตัวกลางเก็บรักษาข้อมูลตามค�าสั่งโอนเงินดังกล่าวไว ้
เป็นเวลาสิบปีนับจากวันที่ได้รับค�าสั่งโอนเงินนั้น
 ข้อ ๓๗ ให้สถาบันการเงินตัวกลางตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอน 
และผู้รับโอนในค�าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ในกรณีท่ีค�าสั่งโอนเงินตามวรรคหนึ่งมีข ้อมูลของผู ้โอนและผู ้รับโอนไม่ครบถ้วน  
ให้สถาบนัการเงนิตวักลางก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสีย่ง เพือ่น�ามาใช้พจิารณา
ว่าควรส่งค�าสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้นหรือควรปฏิเสธหรือระงับการส่งค�าสั่งโอนเงินนั้น 
ไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 ข้อ ๓๘ ให้สถาบันการเงินผูร้บัค�าสัง่โอนตรวจสอบความครบถ้วนเกีย่วกับข้อมูลของผู้โอน
และผูร้บัโอน โดยอาจตรวจสอบในขณะด�าเนินการตามค�าสัง่โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืหลงัจาก
ด�าเนินการตามค�าสั่งโอนเงินดังกล่าวแล้วก็ได้
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 ข้อ ๓๙ ใหส้ถาบันการเงนิผู้รับค�าสั่งโอนพิสูจน์ทราบตัวตนของผูร้ับโอนก่อนจ่ายเงินตาม
ค�าสัง่โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ เว้นแต่ได้พิสจูน์ทราบตัวตนและมข้ีอมลูของผูรั้บโอนนัน้อยูก่่อนแล้ว
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่มีการรับค�าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีข้อมูลของผู้โอนและ 
ผู้รับโอนไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร 
ความเสีย่ง เพือ่น�ามาใช้พจิารณาว่าควรรบัค�าสัง่โอนเงนิทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วนนัน้หรอืควรปฏเิสธหรือ
ระงับการรับค�าสั่งนั้นไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน

การพึ่งพาบุคคลที่สาม การควบคุมภายใน
และนโยบายส�าหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ

  
ส่วนที่ ๑

การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน
  
 ข้อ ๔๑ ในส่วนนี้
 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 “สถาบันการเงินตัวแทน” หมายความว่า  สถาบันการเงินในต่างประเทศที่ให้บริการ 
ด้านการธนาคารแก่สถาบันการเงินตามข้อตกลงเกี่ยวกับธนาคารตัวแทน
 ข้อ ๔๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 
ให้สถาบันการเงินด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิของสถาบนัการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๗ วรรคหนึง่ (๑) 
(๒) และ (๓) 
 (๒) ท�าความเข้าใจลักษณะธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน 
 (๓) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการก�ากบัดูแลด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงของสถาบันการเงินตัวแทนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 (๔) ประเมินมาตรการควบคุมภายในเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของสถาบันการเงิน
ตัวแทน
 (๕) ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินตัวแทน



150 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 (๖) ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินตัวแทน
 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให ้ ลูกค ้าท�าธุรกรรมผ ่านบัญชีของ 
สถาบนัการเงินท่ีเปิดไว้กบัสถาบันการเงนิตวัแทนโดยไม่ต้องผ่านการพจิารณาส่งค�าสัง่จากสถาบันการเงิน  
สถาบันการเงินนั้นจะต้องก�าหนดให้สถาบันการเงินตัวแทนระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน 
ของลูกค้า และสถาบันการเงินจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ารายนั้นแก่สถาบันการเงินตัวแทน เมื่อมีการร้องขอ
 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอข้อมลูเกีย่วกับนโยบายและระเบยีบวิธีการส�าหรับการบรหิารความเสีย่งของสถาบนั
การเงินตัวแทน 
 (๒) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทน
 (๓) ใช้ความระมัดระวังในการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
 (๔) ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้นอย่างต่อเนื่อง
 ข้อ ๔๕ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สถาบันการเงินตัวแทนท่ีไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงในประเทศที่สถาบัน
การเงนิตวัแทนนัน้ได้รบัอนญุาตให้จดัตัง้ เว้นแต่เป็นสถาบนัการเงนิตวัแทนทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั
กบัสถาบนัการเงนิทีม่กีารก�ากับดแูลด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุ
ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสูงอย่างมปีระสทิธภิาพ
 (๒) สถาบันการเงนิตวัแทนทีส่ร้างความสมัพนัธ์อย่างสถาบนัการเงนิตวัแทนหรอืให้บรกิาร
ทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตัวแทนตาม (๑) 
 (๓) สถาบนัการเงนิตวัแทนทีไ่ม่มนีโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรับการบริหารความเส่ียง
ที่มีประสิทธิภาพ 
 (๔) สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทน
นั้นเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
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ส่วนที่ ๒
การพึ่งพาบุคคลที่สาม

  
 ข้อ ๔๖ ในส่วนนี้
 “พ่ึงพาบุคคลท่ีสาม” หมายความว่า  การที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ พึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซ่ึงเป็นบุคคลที่สาม  
ให้ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า  ทัง้นี ้ไม่หมายความรวมถงึการจดัจ้างบคุคลภายนอก
หรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน
 ข้อ ๔๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพ่ึงพาบุคคลที่สาม 
ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
และข้อ ๑๘ หรือเพื่อแนะน�าธุรกิจได้ต่อเมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
สามารถรับรองได้ว่า
 (๑) บุคคลท่ีสามจะส่งข้อมูลท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับการด�าเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยทันที
 (๒) บุคคลที่สามจะส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นของลูกค้าท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในทันทีเมื่อมีการร้องขอ
 (๓) บคุคลท่ีสามได้รบัการก�ากบัดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่อี�านาจอย่างเหมาะสม 
 (๔) บุคคลที่สามได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
และเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวไว้แล้ว
 (๕) บุคคลที่สามที่ตั้งและด�าเนินการอยู ่ในต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ น�าระดับความเส่ียงของประเทศนั้นมาประกอบการพิจารณา 
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย
 ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และบุคคลที่สาม 
ได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและ
หลักฐาน และปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ แล้ว และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับ 
การก�ากับดแูลและตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่อี�านาจ ให้ถอืว่าสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพี 
ตามมาตรา ๑๖ ได้รับรองการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แล้ว 
 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องรับผิดในกรณีที่บุคคลที่สาม
ไม่สามารถปฏบัิตติามกระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูค้า การเกบ็รกัษาข้อมลู
และหลักฐาน หรือด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ครบถ้วน 
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ส่วนที่ ๓
การควบคุมภายใน

และนโยบายส�าหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ
  
 ข้อ ๔๘ ในส่วนนี้ 
 “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ  
ซ่ึงสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 
ห้าสิบของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 “กลุ ่มธุรกิจเดียวกัน” หมายความว่า กลุ ่มสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจ 
ทางการเงิน ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจอื่นตามมาตรา ๑๖ และอยู่ภายใต ้
นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงของกลุ่มธุรกิจ  ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของกลุ ่มธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
 ข้อ ๔๙ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดและด�าเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวธิกีารเกีย่วกบัการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัความเสีย่งภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบ
วิธีการดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ก�าหนดโครงสร้างในการก�ากบัดแูล โดยก�าหนดให้มพีนกังานระดบัผู้บริหารท�าหน้าท่ี
ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
 (๒) ก�าหนดให้มีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน 
 (๓) ก�าหนดให้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
 (๔) ก�าหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ 
 การก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ที่เลขาธิการประกาศก�าหนด
 ข้อ ๕๐ ห้ามสถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือ 
บริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดตามข้อ ๑๔ 
 ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือบริษัท 
ในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดตามข้อ ๑๔  
อยู่ก่อนแล้ว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดมาตรการเพ่ือบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานทราบ
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 ในกรณทีีส่�านกังานพิจารณาแล้วเหน็ว่าการก�าหนดมาตรการตามวรรคสองยงัไม่เพียงพอ 
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการด�าเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั้นตามความเหมาะสม
 ข้อ ๕๑ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
และการบริหารความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก�าหนดให้สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและอยู่ใน 
กลุ่มธุรกิจเดียวกันปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทา
ความเสี่ยงตามข้อ ๘ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามข้อ ๔๙  
อย่างเคร่งครัด 
 (๒) ก�าหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่าง
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  
 (๓) ก�าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร ่วมใช ้ข ้อมูลตาม (๒)  
อย่างเคร่งครัด และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท�าด้วยประการใด ๆ อันอาจท�าให้ลูกค้าทราบ
เกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศก�าหนด
เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น
 ข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือ
บริษัทในเครือตามวรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการท�าธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์การท�าธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ 
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง หรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามนโยบาย 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
 ข้อ ๕๒ ในกรณีท่ีมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงของประเทศที่สาขาหรือบริษัทในเครือของ 
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการ
ตามกฎหมายของประเทศไทย ให้สาขาหรือบริษัทในเครือท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นถือปฏิบัติตาม
มาตรการทางกฎหมายของประเทศที่มีความเข้มงวดมากกว่า
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 ในกรณทีีส่าขาหรอืบรษิทัในเครอืของสถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ที่ ต้ังอยู ่ในต่างประเทศ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้  
ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดมาตรการในการก�ากับดูแล รวมทั้ง
ใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และแจ้งให้ส�านักงานทราบ
 ในกรณทีีส่�านกังานพิจารณาแล้วเหน็ว่าการก�าหนดมาตรการตามวรรคสองยงัไม่เพียงพอ 
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการด�าเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นตามความเหมาะสม

                                                                  ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน 
และปราบปรามฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู และโดยทีก่ฎกระทรวงทัง้สองฉบบัดงักล่าวได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลกูค้าในลกัษณะเดยีวกนั สมควรน�ามาก�าหนดรวมไว้ในกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้บังคับกฎหมาย จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมิน บริหาร 

และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงภายในองค์กร

ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก    
 (๑) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 (๒) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 (๓) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๔) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในส�าหรับผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่  
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดให้มีมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงโดยก�าหนดเป็นนโยบายและจัดให้มีระเบียบวิธี
การประเมนิ บรหิาร และบรรเทาความเสีย่งภายในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าทีภ่ายในองค์กรปฏบิติัตาม
อย่างเคร่งครัด

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๐/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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 ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องประเมินความเสี่ยง 
ภายในองค์กรโดยน�าปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
ช่องทางในการให้บรกิารมาประกอบการพจิารณาประเมนิความเสีย่ง โดยมีแนวทางในการพจิารณา 
ดังต่อไปนี้
 (๑) ความเสีย่งเกีย่วกบัลกูค้า ให้พจิารณาจากผลการประเมนิความเส่ียงของลูกค้าท้ังหมด
ภายในองค์กรตามปัจจัยความเส่ียงที่ก�าหนดในประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
 (๒) ความเสีย่งเกีย่วกบัพืน้ทีห่รอืประเทศ ให้พิจารณาจากสถานท่ีต้ัง สาขา พ้ืนท่ีให้บริการ 
หรือแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในข้อใดข้อหนึ่ง 
ที่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงสูงตามประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายหรอืการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู และประกาศส�านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องด�าเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ อาจส่งผลให้องค์กร 
มีความเสี่ยงสูงขึ้น
 (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีสามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซ่ึงความเสี่ยง 
จะเพิ่มขึ้นตามจ�านวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้
  (ข) ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีส่ามารถโอนหรือเปล่ียนมอืให้แก่บคุคลอืน่ได้ ซ่ึงความเส่ียง
จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ
  (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือน�าไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซ่ึงความเส่ียง 
จะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้
 (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการ โดยให้ค�านึงถึงการให้บริการเพื่อ 
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และ
แบบพบหน้าลูกค้า (face-to-face) สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ต้องน�าผลของการประเมินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาพิจารณาก�าหนดมาตรการในการบริหาร
และบรรเทาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
 ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้มีระเบียบวิธีการ 
ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรตามข้อ ๔ และให้น�าผลการประเมินและ 
บริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเส่ียงระดับชาติท่ีส�านักงานจัดท�าข้ึนมาพิจารณา
ประกอบด้วย เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง โดยต้องก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้
 (๑) ในการรับลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนด
กระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการท�าธุรกรรมกับลูกค้า โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์การจดัให้ลกูค้าแสดงตน  
การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ดังนี้
  (ก) เพื่อให ้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการรับลูกค ้า ให ้สถาบันการเงิน 
และผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องจดัให้มแีนวทาง หรอืวธิกีาร หรือคู่มือเพ่ือให้บุคลากรปฏบิตัิ
  (ข) การรับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
และการระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า  
การหาผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด และการอนุมัติ
หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์
จากลูกค้า
 (๒) การบริหารและบรรเทาความเส่ียง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดหลักการบริหารความเส่ียงส�าหรับลูกค้าทั้งหมด โดยต้องพิจารณาปัจจัย 
ในการก�าหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด และต้องด�าเนินการบริหารและบรรเทา 
ความเสี่ยงตลอดระยะเวลาท่ียังด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนี้
  (ก) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องประเมินความเสี่ยงของ
ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดเพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งต้องจัดท�าแนวทาง หรือวิธีการ หรือคู่มือเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยง
ของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ
  (ข) การบริหารความเสี่ยง เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบ 
ตวัตนของลกูค้า การก�าหนดระดบัความเสีย่งส�าหรับลกูค้าแต่ละราย การตรวจสอบความเคลือ่นไหว
ในการท�าธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเส่ียง จนถึง 
การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
 (๓) การรายงานธุรกรรมมายังส�านักงานให้ก�าหนดประเภทธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอน
การรายงานธุรกรรมให้ชัดเจน 
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 (๔) มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเส่ียงภายในองค์กร และขนาดธุรกิจ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยรายละเอียดของนโยบายและระเบียบ
วิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน เรื่อง การก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
 (๕) มีมาตรการในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 
อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 (๖) มมีาตรการเก่ียวกับวธิกีาร ขัน้ตอน และรายละเอียดในการเกบ็รกัษาข้อมลูทีเ่ก่ียวกบั
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
และข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
 ข้อ ๖ สถาบันการเงนิและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดแผนในการพฒันา
และปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามประกาศนี้ โดยต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจก�าหนดนโยบายเรื่องอื่น ๆ  
นอกจากนโยบายตามประกาศนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงด้วยก็ได้
 ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดนโยบายส�าหรับ 
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย หรอืการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงูภายในองค์กรของสถาบนัการเงนิ
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ก�าหนดตามประกาศนี้ และด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
     
                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                พลต�ารวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                          รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                                เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

   
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
ลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ เพื่อน�ามาใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ และเพื่อน�ามาพิจารณาก่อนการก�าหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้า  
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
 (๑) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�าหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 (๒) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�าหนด
ปัจจัยเพือ่พจิารณาความเสีย่งของลูกค้าเกีย่วกบัพืน้ทีห่รอืประเทศ ลงวนัที ่๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 (๓) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๔) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
ปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๕) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก�าหนด
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต�่า ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๓ การพจิารณาปัจจยัทีอ่าจท�าให้เกดิความเส่ียงสูงภายในองค์กรของสถาบนัการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ให้ค�านึงถึงกรณี ดังต่อไปนี้
 (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า 
  (ก) กรณีที่ข ้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู ้ได ้รับ 
ผลประโยชน์ที่แท้จริงระบุว่า เป็นลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
   ๑) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ 
หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๔/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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   ๒) ลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสงูตรงกบัข้อมลูทีส่�านกังานแจ้งซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวงั
อย่างใกล้ชิด
   ๓) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่า
การด�าเนินธุรกิจปกติ
   ๔) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจ�านวนมาก 
   ๕) ลกูค้าได้มาซึง่เงินสด หรอืประกอบธรุกจิทีม่กีารซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินค้า
ที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน 
   ๖) ลูกค้าที่มิได้ประกอบธุรกิจแต่ด�าเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือ
ทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
   ๗) ลูกค้ามีถ่ินท่ีอยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือมีแหล่งที่มาของรายได้ หรือ 
ท�าธุรกรรม ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงตามที่ก�าหนดในข้อ ๓ (๒)  
   ๘) ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
   ๙) ลกูค้าเป็นนติบุิคคลประเภทบริษทัจ�ากัด ทีม่กีารออกใบหุน้ชนดิออกให้แก่ผูถื้อ
  (ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ด�าเนินไปอย่างผิดปกติ
  (ค) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน
  (ง) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอ�าพรางเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น (nominees shareholders) 
 (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 
  ๑) พื้นท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินหรือก�าหนดจากองค์การระหว่างประเทศ 
หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ 
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ 
หรือไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
  ๒) พื้นท่ีท่ีส�านักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด 
 (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าสูง
   (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีลักษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จ�าเป็นต้องระบุ 
ผู้โอนหรือผู้รับโอน
  (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการท�าธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
  (ง) ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking) หรือการบริการส�าหรับ
ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง 
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 (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)
 ข้อ ๔ นอกจากพื้นที่หรือประเทศตามท่ีก�าหนดในข้อ ๓ (๒) แล้ว สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจก�าหนดให้พ้ืนท่ีหรือประเทศอื่นๆ ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะท่ี
ท�าให้เกิดความเสี่ยงส�าหรับปัจจัยพื้นที่หรือประเทศอีกด้วยก็ได้ 
 (๑) พืน้ท่ีหรอืประเทศท่ีถูกกดีกนั หรอืใช้มาตรการบงัคบั หรอืห้ามค้าขายระหว่างประเทศ 
โดยองค์การระหว่างประเทศ
 (๒) พื้นท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร 
ระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบ
อาชญากรรมร้ายแรง ในระดับสูงมาก
 (๓) พื้นท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร 
ระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
แหล่งก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
 ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาก�าหนดให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต�่า 
 (๑) การประกันวินาศภัย
 (๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�าระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละปี หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�าระเบี้ยประกันครั้งเดียวในจ�านวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 (๓) กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธ ิ
ได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ 
สิ้นเชิงถาวรเท่านั้น และไม่มีการสะสมเงินหรือปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
 (๔) การประกันภัยกลุ ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยา 
ความเสียหาย 
 (๕) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�าหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจ�ากัดวงเงิน
ส�าหรับลูกค้าแต่ละราย
 (๖) ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�าระเงิน
 (๗) การให้บริการรับช�าระเงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�าระเงิน
 (๘) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
  (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็น
เงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต�่า
  (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ 
หรือเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ามประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เป็น 
การช�าระหนี้ หรือค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต�่า 
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  (ค) ผลติภัณฑ์หรอืบรกิารท่ีไม่สามารถสะสมมลูค่าเงินได้ในจ�านวนมาก และไม่สามารถ
โอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต�่า
  ทั้งนี้ มูลค่าในการท�าธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
 ข้อ ๖ การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงนอกจากกรณีตามท่ีก�าหนดในประกาศนี้  
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจน�าข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง 
ภายในองค์กร มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงร่วมด้วยก็ได้
 ข้อ ๗ การพิจารณาปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความเส่ียงตามที่ก�าหนดในประกาศนี้ให้น�ามาใช้ 
ในการพิจารณาเพื่อก�าหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย 
 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องด�าเนินการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โดยในกรณี
ลูกค้าปัจจุบันให้ด�าเนินการเมื่อมีการทบทวนข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจตามรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงลูกค้าที่ก�าหนดไว้
 ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ น�าแนวทางในการพจิารณา
ปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงตามท่ีก�าหนดในประกาศนี้ มาพิจารณาประกอบการประเมิน 
ความเสี่ยงภายในองค์กรให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                               พลต�ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                         รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                               เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรือ่ง พืน้ทีท่ีส่�านกังาน ปปง. พจิารณาให้มีความเสีย่งสงูด้านการฟอกเงนิ

หรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
   
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๓ (๒) ๒) แห่งประกาศส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงด้านการฟอกเงิน หรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ให ้ถือว ่าพื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู ่ภายใต ้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ม ี
ความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อนัเก่ียวเนือ่งกบัปัญหา 
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

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

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๑/๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง/หน้า ๔๐/๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ที่ต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
และใช้มาตรการตอบโต้๑  

 โดยที่คณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
(Financial Action Task Force : FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด�าเนินมาตรการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้กับประเทศท่ีมี 
ความเสีย่งสงูตามเอกสารเผยแพร่ของ FATF เพือ่ป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเส่ียง 
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพ
ท�าลายล้างสูงที่อาจเกิดจากพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว 
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้พื้นที่หรือประเทศ ดังต่อไปนี้ เป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง ท่ีต้อง 
ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ 
 (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
 (๒) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินมาตรการตอบโต ้
กับลูกค้าที่มาจากพื้นท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๑ หรือลูกค้าท่ีมีการท�าธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว โดยให้ด�าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (๑) จ�ากัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม
 (๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 (๓) ปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือส�านักงานตัวแทนของสถาบันการเงิน
จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
 (๔) ห้ามไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง  
 (๕) ห้ามไม่ให้พ่ึงพาบคุคลทีส่ามทีเ่ป็นสถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ซึ่งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
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 (๖) ก�าหนดให้มกีารทบทวน แก้ไข หรอืกรณหีากจ�าเป็นให้ยกเลกิความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
สถาบันการเงินตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
  (๗) ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบภายในในระดบัเข้มข้นส�าหรบัสาขาหรอืบรษิทัในเครอืของ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    
               ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                               พลต�ารวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
                                             เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการก�าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสงู
ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
                  
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
 (๑) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ลงวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 (๒) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก�าหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ลงวันที่  
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุและประเมิน 
ความเสีย่ง ด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นหากมีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�าเนินธุรกิจ หรือ  
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ 
 (๒) น�าเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่ก�าลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีมีอยู่เดิมและที่จะมีข้ึนใหม่ การระบุและประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้
บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ และบริการ

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๔ ง/หน้า ๒๙/๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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 ข้อ ๔ มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่ระบุได้ตามข้อ ๓ ให้ค�านึงถึง
ลกัษณะการด�าเนนิธุรกจิ ปรมิาณธรุกรรม และความซบัซ้อนของเทคโนโลย ีโดยอาจปรบัใช้แนวทาง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (๑) ก�าหนดเงื่อนไขในการให้บริการหรือการท�าธุรกรรม เช่น จ�ากัดจ�านวนครั้งของ 
การท�าธรุกรรม จ�ากดัประเภทของการท�าธรุกรรม หรอื จ�ากดัจ�านวนเงนิของการท�าธรุกรรมทีส่ามารถ
ท�าได้
 (๒) ก�าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการรับลูกค้าหรือรับท�าธุรกรรม หรือวิธีการบริหาร 
ความเสี่ยงของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า 
 (๓) ก�าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่สามารถระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าได้
 ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือเอาผลการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๓ เป็นหนึ่งในปัจจัยการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่สามารถก�าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่ 
เหมาะสมได้ตามประกาศนี ้สถาบันการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องไม่ออกผลติภณัฑ์
ใหม่การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด�าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือ
การใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

                                                 ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
                                             พลต�ารวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์
                                                        รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                                            เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า

และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  
 โดยที่ข้อ ๑๗ (๑) และ (๒) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุตัวตน 
และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล 
หรือข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ และข้อ ๙  
ของประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดและ 
ด�าเนินมาตรการเพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า 
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
 (๑) ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตน 
ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 (๒) ประกาศส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือ่ง แนวทางในการระบตัุวตน 
ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ข้อ ๓ กรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อสถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ได้ด�าเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้วให้ด�าเนินการระบุและ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ให้เหมาะสมกับความเส่ียงของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีได้จาก 
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรและผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 (๑) กรณีที่ลูกค้าใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีความเส่ียงต�่า สถาบันการเงินและ 
ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตวัตนของลกูค้าและพสูิจน์ทราบตวัตนของลกูค้าจากข้อมลู
การแสดงตนที่ครบถ้วน และด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
การแสดงตนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลหรือหลักฐาน 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๒๓/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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ดังกล่าวจริง โดยการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าท้ังแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็น
ลูกค้าต่อหน้า ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณใีช้บตัรประจ�าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน สามารถพจิารณาด�าเนนิการ 
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน                     
   ๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกค้า 
   ๓) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ
   ๔) ตรวจสอบหลกัฐานและรบัรองความถกูต้องของข้อมลูโดยเจ้าหน้าทีว่่าลกูค้านัน้ 
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง 
  (ข) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน สามารถพิจารณาด�าเนินการ 
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน                       
   ๑) น�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยี
ส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล 
บนหนังสือเดินทาง 
   ๒) ตรวจสอบหลกัฐานและรบัรองความถกูต้องของข้อมลูโดยเจ้าหน้าทีว่่าลกูค้านัน้ 
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง 
 ในกรณีการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้าต้องถ่ายภาพและ
บนัทึกภาพลกูค้าเพ่ือใช้ตรวจสอบเปรยีบเทยีบภาพใบหน้าของลกูค้ากบัภาพของลกูค้าจากบตัรประจ�าตัว 
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่น เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า
 (๒) กรณีที่ลูกค้าใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีความเส่ียงสูง สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูล 
การแสดงตนทีค่รบถ้วนและจดัให้ได้มาซึง่ข้อมลูอืน่ ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และ 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตน
ของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐาน 
ดังกล่าวจริง 
   ๑) กรณีใช้บัตรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลกัฐานการแสดงตน 
ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ผ่านระบบ 
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
เทียบเคียงกัน
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   ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้น�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ท่ีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field 
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร
ส�าคัญประจ�าตัวอื่นที่รัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือใช้วิธีการ
อื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 
   ๓) วิธีการอื่นใดท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกันหรืออาจพิจารณาน�า
เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าก็ได้ 
  (ข) การพสิจูน์ทราบตวัตนของลกูค้าแบบไม่พบเหน็ลูกค้าต่อหน้า สถาบนัการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมลูและหลกัฐานการแสดงตนของลกูค้าจากแหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื รวมถงึต้องพิสจูน์ว่าลูกค้า
เป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง 
   ๑) กรณีที่ ใช ้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค ์เป ็นหลักฐาน 
การแสดงตน ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ 
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
   ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน ให้น�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field 
Communication : NFC) เทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสารส�าคัญ 
ประจ�าตวัอืน่ทีร่ฐับาลไทยหรอืหน่วยงานของรัฐเจ้าของสญัชาตอิอกให้ หรอืใช้วธิกีารอืน่ใดทีม่รีะดบั
ความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
   ในการด�าเนินการตาม ๑) และ ๒) ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ 
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไป เพ่ือใช้ตรวจสอบ 
เปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับข้อมูลชีวมิติจากบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
หรอืข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากหนังสอืเดนิทาง เพือ่พิสจูน์ว่าเป็นลกูค้ารายนัน้จรงิแทนการพบเหน็
ลูกค้าต่อหน้า หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
 (๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒)  
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องระบตัุวตนและพสิจูน์ทราบตัวตนของลกูค้า
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องมีการด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) การพสิจูน์ตวัตนลกูค้าแบบพบเหน็ลกูค้าต่อหน้า สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพี 
ตามมาตรา ๑๖ ต้องด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบัน 
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ของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนท่ีได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตนของลูกค้าจาก 
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง
   ๑) กรณใีช้บัตรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ เป็นหลกัฐานการแสดงตน  
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
    ๑.๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเคร่ืองอ ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ และตรวจสอบสถานะของบัตรประจ�าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๑.๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเคร่ืองอ ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกค้า 
    ๑.๓) ตรวจสอบข้อมลูบนบตัรประจ�าตวัประชาชนและตรวจสอบสถานะของ
บัตรประจ�าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
    ๑.๔) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของภาครัฐ
   ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน ให้น�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจากเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field 
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทยีบกับข้อมูลบนหนงัสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบ 
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้จากหนงัสือเดนิทาง อาจตรวจสอบเอกสารส�าคญัประจ�าตัวอืน่ท่ีรัฐบาลไทย 
หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้
   ๓) วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกันหรืออาจพิจารณา 
น�าเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้
  (ข) การพสิจูน์ตวัตนลกูค้าแบบไม่พบเหน็ลกูค้าต่อหน้า สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
และหลกัฐานแสดงตนของลกูค้าจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเชือ่ถือ รวมถึงต้องพสูิจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูล 
และหลักฐานดังกล่าวจริง 
   ๑) กรณีใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานแสดงตน  
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้    
            ๑.๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเคร่ืองอ ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ เทียบกับข้อมูลของลูกค้าบนบัตรประจ�าตัวประชาชน 
            ๑.๒) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ�าตัวประชาชนและตรวจสอบสถานะ 
   ๒) กรณีใช ้หลักฐานหนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้น�าข ้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้จากหนงัสอืเดนิทาง เช่น ข้อมลูจากเทคโนโลยสีือ่สารไร้สายระยะใกล้ (Near Field 
Communication : NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทางโดยหากไม่สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้อาจตรวจสอบเอกสารส�าคัญประจ�าตัวอื่น 
ที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้
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   ในการด�าเนินการตาม ๑) และ ๒) ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ 
ใช้เทคโนโลยขีัน้สงูทีไ่ด้มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานทีย่อมรับโดยท่ัวไป หรือให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ 
เปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับเพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้า 
กับภาพของลูกค้าจากบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน
 ข้อ ๔ กรณทีีล่กูค้าเป็นนติบิคุคล เมือ่สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ได้ด�าเนนิการจดัให้ลกูค้าแสดงตนตามประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธกีารแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ด�าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 (๑) กรณีที่ลูกค้าใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีความเส่ียงต�่า สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูล 
การแสดงตนทีค่รบถ้วนและจดัให้ได้มาซึง่ข้อมลูอืน่ ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน 
  (ข) กรณทีีไ่ม่ใช่นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน  
  (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแต่งต้ัง 
หรือหนังสือมอบอ�านาจ 
  (ง) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และ 
นิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม  
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�านาจ
 (๒) กรณีที่ลูกค้าใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีความเส่ียงสูง สถาบันการเงินและ 
ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องระบตุวัตนและพสิจูน์ทราบตัวตนของลกูค้าจากข้อมลูการแสดงตน 
ที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูล 
ของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน 
  (ข) กรณทีีไ่ม่ใช่นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน  
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  (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแต่งต้ัง 
หรือหนังสือมอบอ�านาจ 
    (ง) กรณีลูกค ้าท่ีเป ็นสหกรณ์ มูลนิธิ  สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ ้า  
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม  
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�านาจ
 (๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒)  
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องระบตัุวตนและพสิจูน์ทราบตัวตนของลกูค้า
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจตรวจสอบข้อมูลและ 
หลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน 
  (ข) กรณทีีไ่ม่ใช่นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน  
  (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแต่งต้ัง 
หรือหนังสือมอบอ�านาจ 
  (ง) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และ 
นิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม  
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�านาจ
 ข้อ ๕ เมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้ด�าเนินการระบุตัวตน
ของลูกค้าตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แล้ว ให้ด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งของลกูค้าทกุราย โดยพจิารณา
ใช้ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงตามท่ีก�าหนดในประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง โดยกรณีที่พบว่า
ความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความเส่ียงสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุตัวตนเพ่ิมเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบ 
ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ได้ เช่น ข้อมูลการช�าระค่าสาธารณูปโภคจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ  
ส�าเนาสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึง 
การด�าเนินกิจการของลูกค้า หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน 
อื่นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
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 ข้อ ๖ ในการระบุผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ท่ีแท้จรงิของลกูค้าตามข้อ ๒๐ (๒) ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า พ.ศ. ๒๕๖๓  สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพี
ตามมาตรา ๑๖ ต้องด�าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
ให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายของประเทศใด 
ประเทศหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ควรค�านึงถึงความเกี่ยวข้องด้านธุรกิจเป็นส�าคัญ เว้นแต่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่อาจพิจารณาได้ว่า 
บคุคลนัน้เป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของลกูค้าแม้จะไม่มคีวามเกีย่วข้องกนัทางธรุกิจก็ตาม เช่น 
มีความเกีย่วข้องทางเครอืญาต ิทางการเมอืง หรอืทางพันธสัญญาอืน่ใด เป็นต้น ทัง้นี ้ข้อมลูการระบุ
ตวัผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิในข้อนี ้ต้องเพยีงพอทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ด�าเนนิการตามข้อ ๑๗ (๓) 
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ 
 ข้อ ๗ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและ 
พสิจูน์ทราบตวัตนของผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของลูกค้า ทีม่คีวามเข้มงวดแตกต่างจากประกาศ
ฉบับนี ้ให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ถอืปฏบิติัตามมาตรการทางกฎหมาย
ที่มีความเข้มงวดมากกว่า
 ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบวิธีการรวมถึงด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่ 
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                         พลต�ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ 
                                                           รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
                               เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
    
 อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๒๑ (๘) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริง 
เก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ลกูค้าดงัต่อไปนี ้เป็นลกูค้าท่ีสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๑ (๘) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓
 (๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ 
 (๒) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่มีหลักทรัพย์ซื้อขาย  
ในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในต่างประเทศ ท่ีไม่ใช่พืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
ตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนดตามข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓

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

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง/หน้า ๑๙/๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมค�าสั่งโอนเงิน

    
 อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๓๐ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง 
การก�าหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมค�าสั่งโอนเงิน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อ ๓ สถาบนัการเงนิผูส่้งค�าสัง่โอนไม่ต้องส่งข้อมลูพร้อมค�าส่ังโอนเงินทางอเิล็กทรอนกิส์ 
และสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนไม่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลในค�าสั่งโอนเงิน  
ถ้าเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมเพื่อการช�าระค่าสินค้าหรือบริการ  
ดังต่อไปนี้
 (๑) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต
 (๒) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต
 (๓) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
  
                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                             พลต�ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
                                               รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                                  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง/หน้า ๑๔/๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
    
 อาศยัอ�านาจตามความในบทนิยามค�าว่า “กลุ่มธรุกจิเดียวกัน” ในข้อ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ประกอบด้วยธุรกิจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ 
  (ก) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (ข) ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ค) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
  (ง) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
  (จ) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
  (ฉ) ธุรกิจสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินการ 
ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
ให้กู ้ ให้สินเชื่อ รับจ�านองหรือรับจ�าน�าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ  
โดยวิธีใด ๆ   
  (ช) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  (ซ) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน 
  (ฌ) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
  (ญ) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  (ฎ) ธุรกิจเก่ียวกับการด�าเนินการ การให้ค�าแนะน�า หรือการเป็นที่ปรึกษาในการ 
ท�าธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๘/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔



178 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

  (ฏ) ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์
  (ฐ) ธุรกิจสินเชื่อส ่วนบุคคลภายใต้การก�ากับส�าหรับผู ้ประกอบธุรกิจที่มิใช  ่
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 
ภายใต้การก�ากับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (ฒ) ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (น) ธุรกิจเกี่ยวกับบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ 
การช�าระเงิน
  (ด) ธุรกิจเกี่ยวกับระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ 
การช�าระเงิน 
 (๒) ธุรกิจอื่น ได้แก่ 
  (ก) ธรุกจิค้าอญัมณเีพชรพลอย ทองค�า หรือเคร่ืองประดับท่ีประดับด้วยอญัมณ ีเพชร
พลอย หรือทองค�า
  (ข) ธุรกิจค้ารถยนต์ 
  (ค) ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
  (ง) ธรุกจิค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 
                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔
                                                 พลต�ารวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                           รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
                               เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
    
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๔๙ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป        
 ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดและด�าเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวธิกีารเกีย่วกบัการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัความเสีย่งภายในองค์กร
และขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบ
วิธีการนั้นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 (๑) ก�าหนดโครงสร้างในการก�ากับดูแลโดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ 
ทีท่�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหาร 
เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ควรจัดสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมเพือ่ด�าเนนิการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไป 
ตามกฎหมายดังกล่าว
 (๒) การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้มีขั้นตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูง 
ในการคัดเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกก�าหนด
 (๓) จัดให้มีการอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก  ่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๔๐/๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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 (๔) ก�าหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ 
จากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
ภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง โดยส่วนงานหรือพนักงาน 
ผู ้รับผิดชอบนั้นอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ และจัดให้มีรายงานผล 
การตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู ้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการ 
ด�าเนินธุรกิจทราบด้วย
 ข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อย่างสม�่าเสมอ
 ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดและด�าเนินการ 
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ก�าหนดตามประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                 พลต�ารวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                           รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                              เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง
ก�าหนดจ�านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน

ในการท�าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๙
                  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่ง 
พระราชบญัญตัปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท�าธุรกรรม 
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท�าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส�านักงาน 
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท�าเฉพาะที่เป็นธุรกรรม  
ดังต่อไปนี้
 (๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ�านวนเงินสดต้ังแต่สองล้านบาทข้ึนไป  
เว้นแต่ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมที่เก่ียวกับ
สังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
 (๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป  
เว้นแต่ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัสงัหารมิทรัพย์ทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ ให้รายงาน
เมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
 ข้อ ๔ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบันการเงิน 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่อส�านักงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) เฉพาะธุรกรรม
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสดต้ังแต่ห้าแสนบาท 
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
มีหน้าทีต้่องรายงานการท�าธรุกรรมต่อส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เมือ่ปรากฏว่า
ธรุกรรมดงักล่าวเป็นธรุกรรมทีใ่ช้เงินสดมจี�านวนเกนิกว่าทีก่�าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการก�าหนดจ�านวนเงินสด
และมูลค่าทรัพย์สินในการท�าธุรกรรมดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมและอาจใช้เป็นช่องทาง 
ให้ผู้กระท�าความผิดมูลฐานน�าไปใช้ในการฟอกเงิน  จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�าหนดผู้ประกอบอาชีพที่ด�าเนินธุรกิจทางการเงิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน
ที่ต้องรายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๙
                  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
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 ให้ผู้ประกอบอาชีพท่ีด�าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซ่ึงได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต 
เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  
                                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบ
อาชีพที่ด�าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็น 
สถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายว่ามคีวามเสีย่งทีอ่าจถกูใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรอืการสนบัสนนุ 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงาน 
การท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจ�าเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๕/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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กฎกระทรวง
ก�าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
พ.ศ. ๒๕๖๒

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
 “ลกูค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นติบิคุคล หรอืบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
ซ่ึงสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืท�าธรุกรรมกบัสถาบนัการเงินหรอืผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ฝ่ายหนึ่งซ่ึงตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
 ข้อ ๔ กรณีลกูค้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่งหรอืในช่วงระยะเวลาทีต่กลง
กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ  
ทางการค้า หรอืทางวชิาชพีของสถาบันการเงนิหรือผูป้ระกอบอาชพีดงักล่าว ให้สถาบนัการเงินหรอื
ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตน 
ไว้ก่อนแล้ว
 ข้อ ๕ กรณีลูกค้าที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ เพือ่ใช้บรกิารทางการเงนิ ทางธรุกจิ ทางการค้า หรือทางวชิาชพีของสถาบนัการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตน
ทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
 (๑) การให้บริการรับช�าระเงินแทนในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
 (๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๔/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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 (๓) การท�าธุรกรรมนอกจาก (๑) และ (๒) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ขึ้นไป หรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
 ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดมาตรการและ
ควบคุมดแูลการท�าธรุกรรมอย่างเคร่งครดั เพือ่มใิห้มกีารปฏบิตัอินัเป็นอปุสรรคต่อการแสดงตนของ
ลูกค้าที่เป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

                                                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                                                                          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                   นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก�าหนดธุรกรรม 
ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน เพ.ศ. ๒๕๕๙  
ยังมีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�าหนดไว้  
สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ ให ้ ใช ้ บั งคับเมื่ อพ ้นก�าหนดเก ้าสิบ วันนับแต ่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลกิประกาศส�านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง วิธกีารแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงนิ 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้
 “ลกูค้า” หมายความว่า  บคุคลธรรมดา นติิบคุคล หรือบคุคลท่ีมกีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
ซ่ึงสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืท�าธรุกรรมกบัสถาบนัการเงินหรอืผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ฝ่ายหนึ่งซ่ึงตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ�าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
 “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลท่ีมีการให้ข้อมูลหรือจัดท�าข้อมูล
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบ 
หรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
 (๑) ชื่อเต็ม
 (๒) วัน เดือน ปีเกิด 
 (๓) เลขประจ�าตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ 
เลขประจ�าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�าตัวในเอกสาร
ส�าคัญประจ�าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
 (๔) ที่อยู่ตามบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรณี
เป็นคนต่างด้าวให้แสดงชือ่ประเทศเจ้าของสัญชาตแิละทีอ่ยูปั่จจบุนัในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าว
ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
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 (๕) ข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการแสดงตนตามวรรคหน่ึง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
พิจารณาถึงความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วย
 ข้อ ๕  ในกรณท่ีีการท�าธรุกรรมใดไม่ใช่บรกิารหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งต�า่ 
หรอืไม่ได้มกีารบรหิารความเสีย่งของบรกิารหรอืผลิตภณัฑ์ทางการเงินจนท�าให้บริการหรือผลิตภณัฑ์
ทางการเงินน้ันมคีวามเสีย่งต�า่ ให้สถาบันการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ขอข้อมลูและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ในการแสดงตนเพิ่มเติมจากข้อ ๔ ด้วย
 (๑) หลักฐานของข้อมูลตามข้อ ๔ (๓)
 (๒) ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ท�างาน
 (๓) ลายมือชื่อผู้ท�าธุรกรรม
 ข้อ ๖ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
 (๑) ชื่อนิติบุคคล
 (๒) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจการ
 (๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 
 (๔) เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
 (๕) ชื่อเต็มของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล
 (๖) ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รบัมอบอ�านาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสมัพันธ์ทางธรุกจิหรือ
ท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อเต็ม
  (ข) วัน เดือน ปีเกิด
  (ค) เลขประจ�าตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ 
เลขประจ�าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�าตัวในเอกสาร
ส�าคัญประจ�าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
  (ง) ที่อยู่ตามบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และท่ีอยู่ปัจจุบัน 
กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและท่ีอยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่ 
คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
  (จ) ลายมือชื่อผู้รับมอบอ�านาจทอดสุดท้าย
 นอกจากข้อมูลการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
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 (๑) ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลท่ัวไป ให้ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียน 
ออกให้ไม่เกินหกเดือน ส่วนกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลักฐาน 
การเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน 
 (๒) ลูกค้าท่ีเป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคล ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือ 
มอบอ�านาจ
 (๓) ลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่น 
ในลกัษณะเดยีวกนั ให้ขอหนังสอืแสดงความประสงค์ในการท�าธรุกรรม หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ�านาจ
 ข้อ ๗ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
 (๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๔ หรือ 
ข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
 (๒) กรณีเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 ในการนี้ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอส�าเนาหนังสือหรือ
เอกสารส�าคัญที่แสดงว่าได้มีการตกลงกันให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายด้วย
 ข้อ ๘ การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมต่อหน้า 
ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด�าเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือ 
ข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๙ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สถาบันการเงิน
และผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดและด�าเนนิมาตรการเพ่ือให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการ 
แสดงตนของลูกค้า
 ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการแสดงตน 
ตามประกาศนีท้ีส่ถาบันการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาจากลกูค้าหรอืแหล่งข้อมลู
ท่ีน่าเชือ่ถือ ให้ถอืว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกีย่วกบัการแสดงตนตามประกาศนี ้โดยสถาบนัการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนอีก

                                                                 ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                                                                        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                นายกรัฐมนตรี
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กฎกระทรวง
ก�าหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
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 เกี่ยวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินจะต้องรายงาน 
ต่อส�านักงานให้ใช้แบบรายงานการท�าธุรกรรมส�าหรับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓)  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗
 ข้อ ๔ การบันทึกข้อเท็จจริงตามข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินผู ้บันทึกข้อเท็จจริง 
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงก�ากับไว้ พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี  
ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้วย
 ในกรณท่ีีผูท้�าธรุกรรมมาท�าธรุกรรมด้วยตนเอง ให้บนัทกึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูท้�าธรุกรรม
ให้ครบถ้วน และในกรณีท่ีมีผู้ร่วมท�าธุรกรรมก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร่วมท�าธุรกรรมให ้
ครบถ้วนด้วย
 ในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ�านาจให้ท�าธุรกรรมแทนผู้อ่ืน ให้บันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับผู้ที่มาท�าธุรกรรมแทนผู้อื่นนั้นและผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ�านาจให้ครบถ้วนด้วย

                                                            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 :-  เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับธุรกรรมของสถาบันการเงินเสียใหม่ โดยบัญญัติให้การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ที่สถาบันการเงินต้องบันทึก ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖๑

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อ ๒ ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอ
แนะนโยบายและมาตรการ ก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม ตรวจสอบและ
วิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับการท�าธุรกรรม สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ด�าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง 
งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และ 
คณะอนกุรรมการท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิแต่งต้ัง และปฏบิติังานธรุการอ่ืน
 (๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมท้ังการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมที่ได้
มาโดยทางอื่น
 (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือตามข้อตกลงท่ีได้จัดท�า
ขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
 (๔) ก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�าธุรกรรม
 (๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ 
กระท�าความผดิ และด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๑ /๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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 (๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น
 (๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ
 (๙) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานและงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง
 (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
 (๑) ส�านักงานเลขานุการกรม
 (๒) กองกฎหมาย
 (๓) กองก�ากับและตรวจสอบ
 (๔) กองข่าวกรองทางการเงิน
 (๕) กองคดี ๑
 (๖) กองคดี ๒
 (๗) กองคดี ๓
 (๘) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 (๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 (๑๐) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 (๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ข้อ ๔ ในส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพือ่ท�าหน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบการด�าเนนิงานภายในส่วนราชการ และสนบัสนนุการปฏบิติังาน
ของส�านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ด�าเนินการเกีย่วกบัการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิ และการบญัชีของส�านกังาน
 (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
 ข้อ ๕ ในส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อท�าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอแนะ ให้ค�าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส�านักงาน
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 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส�านักงาน
 (๓) ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 
และหน่วยงานภายในส�านักงาน
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๕/๑๒ ในส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อท�าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส�านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส�านักงาน รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั และนโยบายของรฐับาลท่ีเกีย่วข้อง เสนอต่อเลขาธกิาร
 (๒) ประสานงาน เร่งรัด และก�ากับให้ส่วนราชการในส�านักงานด�าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 (๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 (๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจรยธรรมข้าราชการพลเรือน
 (๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม (๓) และ (๔) และ 
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
 (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส�านักงานและการคุ ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที ่
ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๖ ส�านักงานเลขานุการกรม มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ
ส�านักงานและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
อ�านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
 (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส�านักงาน
 (๒) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของ
ส�านักงาน

 ๒มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 (๓) ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ
ของส�านักงาน
 (๔) ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของส�านักงาน
 (๕) ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน การรับแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
 (๖) ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ของ
ส�านกังาน ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๗ กองกฎหมาย มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึการให้ค�าปรกึษาและวนิจิฉยัปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกังาน
 (๒) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา 
หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ด�าเนินการทางวินัย ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส�านักงานหรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่
 (๓) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้ง 
ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
 (๔) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน
 (๕) ด�าเนนิการเกีย่วกบัศนูย์ข้อมลูคด ีการบริหารจัดการส�านวนคดี การจัดท�าสารบบและ
ประมวลกฎหมาย ค�าพิพากษาและค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน
 (๖) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา
 (๗) ด�าเนนิการเกีย่วกบัการเปรยีบเทียบปรบัและคณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 (๘) ปฏิบตังิานร่วมกับหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืท่ีได้
รับมอบหมาย
 ข้อ ๘ กองก�ากับและตรวจสอบ มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท�าธุรกรรม
 (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่
รายงานการท�าธุรกรรม
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 (๓) ก�ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
 (๔) ประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน
การท�าธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทท่ีไม่ต้องรายงานการท�าธุรกรรม 
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๕) ฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถาบันการเงิน
และผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๙ กองข่าวกรองทางการเงิน มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ด�าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน  
การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน
 (๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการท�าธุรกรรมเพื่อ 
ปฏิบตักิารตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
 (๓) สืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมที่มีเหต ุ
อันควรสงสัย
 (๔) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการท�าธุรกรรมเพื่อด�าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดมูลฐานและ 
ความผิดฐานฟอกเงิน
 (๖) สนับสนุนการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึด 
หรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๑๐ กองคดี ๑ - ๓ มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ 
การกระท�าความผดิและด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัด 
ทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๔) ด�าเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงิน 
การคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายในความผดิมลูฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ 
กระท�าความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการด�าเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
 การก�าหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศก�าหนด
 ข้อ ๑๑ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ  
และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย
 (๒) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและ 
ต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความ
ช่วยเหลอืและความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ
 (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๑๒ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของส�านักงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๒) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๓) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๕) วางระบบ ส ่งเสริม สนับสนุน ก�าหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและ 
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
 (๖) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน
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 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๑๓ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ด�าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแล 
รักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมิน
ราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 (๒) ด�าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้เช่า  
การแต่งต้ังผู้จัดการ รวมทัง้การส�ารวจทรพัย์สนิเพือ่การบรหิารจัดการทรพัย์สนิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 (๓) ด�าเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน
 (๔) ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 (๕) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของส�านักงาน
 (๒) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์
เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และ
การบริหารงานของส�านักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ของประเทศ
 (๔) ให้การสนับสนุน ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานในสังกัดส�านักงาน
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
 
                                                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                       พลต�ารวจเอก ประชา พรหมนอก
                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุโครงสร้าง
ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายซ่ึงมคีวามซบัซ้อน 
และเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้



ระเบียบและประกาศ
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๑/๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยคุณสมบัติ กำรแต่งตั้ง กำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรก�ำกับดูแล

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๖
  
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและ
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “บัตรประจ�าตัว” หมายความว่า บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก�าหนดไว้
ในประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก�าหนดแบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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 ๒ข้อ ๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๓ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ
การก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑
คุณสมบัติและกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

  
 ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (๑)๒ เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�านักงานตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
 (๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต�าแหน่งประเภทบริหาร ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ 
ต�าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต�าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 (๓) เป็นข้าราชการต�ารวจหรือทหาร ตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
 (๔) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมีค�าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔  
 ข้อ ๖ เมื่อมีค�าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจ�าตัวให้ 
เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึง่อาจได้รับการมอบหมายเป็นหนงัสอืเพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความจ�าเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 (๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
 (๒) กระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก�าหนดในหมวด ๒ หรือ 
หมวด ๓ ของระเบียบนี้
 (๓) นายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งตามความเห็นของเลขาธิการ  

หมวด ๒
กำรปฏิบัติหน้ำที่

  
 ข้อ ๗/๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ได้จะต้องได้รับ 
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการปราบปราม 
การฟอกเงนิเป็นรายกรณ ีเพือ่ประโยชน์ในการปฏบัิติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน 
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 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามหมวดนี ้ให้เลขาธกิารมอบหมายในรปูแบบคณะพนกังานเจ้าหน้าที่
โดยให้ข้าราชการของส�านักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้า
 ข้อ ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้เลขาธิการหรือ
รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�าเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน  
ให้ด�าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว 
 ข้อ ๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้
 (๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�าเนินการ  
เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน ให้ด�าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
 (๒) ต้องระบุข้อความท่ีแสดงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไว้ในหนังสือ 
ที่ออกตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒)
 (๓) จัดท�ารายงานตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการ 
ทราบภายในห้าวันท�าการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
 ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�าเนินการ  
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
 (๒) ในกรณีที่เป็นการค้นเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ต้องแสดงเอกสาร 
มอบหมายและบัตรประจ�าตัวต่อผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานที่นั้น ถ้าหาผู้นั้นไม่พบให้แสดงต่อ
บคุคลทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้ ก่อนลงมอืค้นให้แสดงความบรสิทุธิเ์สยีก่อน และให้ค้นต่อหน้าบคุคลดงักล่าว  
หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน
 (๓) เม่ือค้นแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให ้
บุคคลตาม (๒) ฟังและลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อให้หมายเหตุ
ไว้ในบันทึกการค้น
 (๔) จัดท�ารายงานการค้นตามแบบท่ีเลขาธิการก�าหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อม 
ส�าเนาบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของให้เลขาธิการทราบภายในห้าวันท�าการนับแต่วันที่ค้น
 ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�าเนินการ  
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
 (๒) ในการจับนั้น จะต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองคน โดยมี 
พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าระดบัช�านาญการหรือเทียบเท่า หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ซึง่เป็นข้าราชการต�ารวจหรอืทหารตัง้แต่ช้ันสญัญาบตัรขึน้ไป เป็นหวัหน้าพนกังานเจ้าหน้าทีส่�าหรบั
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง
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 (๓) แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจ�าตัวต่อผู้จะถูกจับ
 (๔) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ และแจ้งด้วยว่า 
        (ก) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้  
        (ข) ถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และ        
    (ค) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบทนายและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 
 (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องอนุญาตให้ผู้ถูกจับแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง 
การจับกุม หากผู้ถูกจับประสงค์เช่นนั้น เว้นแต่ 
        (ก) ไม่สามารถด�าเนินการได้โดยสะดวก  
        (ข) เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือ 
        (ค) ท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๖) บันทึกถ้อยค�าผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมส�าเนาบันทึก
ถ้อยค�าไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีถูกจับ หรือในกรณีท่ีสามารถส่งตัวผู้ถูกจับไปยัง 
พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบได้ในขณะนัน้กใ็ห้น�าตัวไปท่ีท�าการของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ 
ทัง้นี ้การส่งตวัผูถ้กูจบัไปยงัพนกังานสอบสวนต้องด�าเนนิการโดยไม่ชกัช้า แต่ต้องไม่เกนิยีสิ่บส่ีชัว่โมง
 (๗) จัดท�ารายงานการจับตามแบบท่ีเลขาธิการก�าหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อม 
ส�าเนาบันทึกถ้อยค�าผู้ถูกจับให้เลขาธิการทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่จับ
 ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ เมื่อศาลได้มีค�าสั่งอนุญาตให้กระท�าการ 
ได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนด�าเนินการ  
เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน ให้ด�าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
 (๒) จัดท�าหนังสือโดยระบุช่ือ ต�าแหน่ง สังกัด และค�าสั่งอนุญาตของศาลเพื่อแสดง 
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อผู้นั้นร้องขอ
 (๓) จัดท�าหนังสือโดยระบุรายละเอียดเท่าท่ีมีเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าสถาบันการเงิน  
ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ต้องการเข้าถึง  
เพื่อแสดงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ
 (๔) จัดท�ารายงานตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการ 
ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
 รายงานตาม (๔) ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์
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หมวด ๓
กำรก�ำกับดูแล

  
 ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ก�ากับดูแลและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามระเบียบนี้ และให้เลขาธิการมีอ�านาจออกประกาศค�าสั่ง 
หรือแนวทางเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน เลขาธิการอาจจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู ้ที่อาจจะได้รับการแต่งต้ังเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เลขาธิการก�าหนดก็ได้ 
 ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลยอันเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีให้เลขาธิการทราบ 
โดยเร็ว
 เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาด�าเนินการตามระเบียบของ 
ทางราชการ ถ้าไม่มีระเบียบดังกล่าวให้พิจารณาด�าเนินการตามควรแก่กรณี แล้วรายงานให้ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

บทเฉพำะกำล
  
 ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ  
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามระเบียบนี้

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖                    
                                                                    ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร    
                                                                                     นายกรัฐมนตรี
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ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบัญญตับิางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้แบบท้ายประกาศนี้
 บัตรประจ�าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดและส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้
 (๑) บัตรประจ�าตัว มีสองด้าน ด้านหน้ามีเลขประจ�าตัว ยศ ชื่อ ต�าแหน่งและสังกัดของ 
ผูท้ี่ได้รับการแตง่ตั้งเปน็พนกังานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมรูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนและ 
ประทับตราครุฑตรงกลางบัตร ด้านหลังให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม 
มาตรา ๓๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 (๒)๒ มีตราภาพเครื่องหมายราชการของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ซึ่งมี ๒ ชนิด ได้แก่ ตราประทับ และตราโลหะ โดยตราประทับให้ประทับตรงรูปถ่ายด้านหน้าของบัตร
ประจ�าตวั ส�าหรบัตราโลหะเป็นโลหะสทีองนนู เว้นแต่สสีญัลกัษณ์ธงชาตไิทยให้ใช้สขีองธงชาตติามปกติ
 (๓) มีซองส�าหรับบรรจุบัตรประจ�าตัวตาม (๑) เป็นซองหนังพับได้ ขนาด ๗X๒๑ เซนติเมตร 
มีตราโลหะตาม (๒) อยู่ตรงกลางด้านหน้าของซอง
 ข้อ ๒ ให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในบัตรประจ�าตัวตามข้อ ๑

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

 ๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ /ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑/ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
 ๒ข้อ ๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�าหนดแบบบัตรประจ�าตัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖
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แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ท้ำยประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๘

แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

           (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้

สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานของรัฐ ส่ง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�า หรือ

ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ ฯลฯ

         (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียก

บุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค�า ฯลฯ

         (๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ

ยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

ซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระท�าความผิด ฯลฯ
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ซองบรรจุบัตรประจ�ำตัว
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ค�ำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ที่ ๑ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒๑  

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงมีค�าสั่งแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ข้าราชการของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไปนี้ เป็น 
พนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๑) ข้าราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง  
ต�าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพเิศษ ต�าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวฒิุ  
ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ระดับสูง และต�าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
  (๒)  ข้าราชการทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง นิติกร นักสืบสวนสอบสวน 
และผู้อ�านวยการกองใน 
   (ก) กองกฎหมาย 
   (ข) กองก�ากับและตรวจสอบ 
  (ค) กองข่าวกรองทางการเงิน 
   (ง) กองคดี ๑ - ๓ 
  (จ) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  (ฉ) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
  (ช) กองอื่นตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประกาศก�าหนด 
  (๓) ข้าราชการอ่ืนนอกจาก (๒) ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ /ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๗/๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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  ข้อ ๒ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่นซึ่งต�าแหน่งประเภทบริหาร ต�าแหน่ง
ประเภทอ�านวยการ ต�าแหน่งประเภทวชิาการต้ังแต่ระดับปฏบิติัการทีป่ฏบิติังานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี ขึ้นไป หรือต�าแหน่งประเภททั่วไปต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๒ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ข้อ ๓ ให้ข้าราชการต�ารวจหรือทหาร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒
 ข้อ ๔ ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๕ ค�าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                              สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                      ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                                        นายกรัฐมนตรี



210 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ประกำศส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
เรื่อง กำรขอออกบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 เพื่อให้การออกบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๖  
และ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ให้ผู้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว และได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก 
เลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการปราบปรามการฟอกเงิน ส่งหลักฐาน
ตามรายการต่อไปนี้   
 ๑) ค�าขอมีบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ บ.พ. แนบท้ายประกาศนี้
 ๒) ส�าเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน ๑ ชุด
 ๓) ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๑ ภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๔) ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน ๑ ชุด
 ๕) ส�าเนาค�าสัง่เลขาธกิาร ปปง. เรือ่ง การมอบหมายพนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบธรุกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด จ�านวน ๑ ชุด
 โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการของส�านักงาน ปปง. ส่งหลักฐานตามรายการ 
ที่ ๑) - ๔) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการของส�านักงาน ปปง. ส่งหลักฐานตามรายการ
ที่ ๑) - ๕) เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอให้เลขาธิการ ปปง. พิจารณาออกบัตรประจ�าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่
 ข้อ ๒ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
มีก�าหนดอายุบัตร ดังต่อไปนี้
  ๑) ให้บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการของส�านักงาน ปปง.  
มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
  ๒) ให้บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจาก ๑) มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกบัตร
ประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 ให้บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี ก่อนประกาศฉบับนี ้
มีผลบังคับใช้ ให้มีอายุต่อไปเท่าที่ก�าหนดในบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น    
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 ข้อ ๓ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี เสนอค�าขอมบีตัรตามข้อ ๑ พร้อมหลักฐานผ่านผู้บงัคบับญัชา
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อส่งส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการต่อไป
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
                                พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
        เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรประสำนงำนในกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 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�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ในลักษณะที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการ 
เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ 
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”
 ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
 “การสืบสวน” หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 “การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรอืตามกฎหมายอืน่ และให้หมายความรวมถงึการแสวงหาข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัการกระท�าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “คด”ี หมายความว่า คดใีนความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิหรอืการด�าเนนิการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
 “ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๙/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
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 ๒ข้อ ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการประสานในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 “ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท�าความผิด” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
 “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 “พนกังานสอบสวน” หมายความว่า พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีในการสอบสวนตาม 
กฎหมายอื่นด้วย
 “ร่วมฟังการสอบสวน” หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่พนักงานสอบสวน 
เริ่มด�าเนินการสอบสวนจนกว่าท�าการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ส�านกังาน ปปง.)
 ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอ�านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
 ข้อ ๔๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุมด�าเนินคดีในความผิดมูลฐาน 
ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่รอืหน่วยงานซึง่มอี�านาจหน้าทีท่�าการสอบสวนในความผดิดงักล่าว
ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิด้วยหรอืไม่ หากปรากฏว่ามีการกระท�า 
ความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการสืบสวนสอบสวน 
ในความผิดฐานนั้นแล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรีบรายงาน 
ส�านักงานตามแบบที่เลขาธิการประกาศก�าหนด
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ท�าการสืบสวนสอบสวน 
ในความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
 นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เมื่อมีเหตุผลและความจ�าเป็น 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�านักงานอาจขอให้
หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องทีห่รอืหน่วยงานซึง่มอี�านาจหน้าทีท่�าการสอบสวนแจ้งหรอืรายงาน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในก�าหนดเวลาอีกก็ได้
 ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ด�าเนินการตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบนี้
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 ข้อ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่ส�านักงานได้รับรายงานตาม 
ข้อ ๔ หากเลขาธกิารเหน็สมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้
 เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ท�าหนังสือแจ้ง
หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ท�าการสอบสวนทราบก่อน 
ว่าจะเข้าร่วมฟังการสอบสวน และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีหรอืหน่วยงานท่ีได้รับแจ้งนัน้ 
รีบท�าหนังสือแจ้งก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ ท่ีจะท�าการสอบสวนไปให้เลขาธิการหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนทุกคร้ังที่จะท�าการสอบสวน 
โดยให้มีวันเวลาเพียงพอแก่การเดินทางด้วย เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือ 
เครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้
 ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวนตามที่ได้แจ้งไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในส�านวนการสอบสวน แล้วให้ด�าเนินการ 
สอบสวนต่อไปได้
 ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวน เห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระส�าคัญแห่งคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถาม 
ในประเด็นนั้นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่
ซึง่เลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนัน้ท�าบนัทึกความเหน็พร้อมเหตุผลรวมไว้ในส�านวน
การสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป
 เม่ือเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวน 
เห็นว่ายังมีพยานหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดี ให้แจ้งพนักงานสอบสวน 
ด�าเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนด�าเนินการแล้ว ให้แจ้งเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้นท�าบันทึกความเห็น 
พร้อมเหตุผลรวมไว้ในส�านวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป
 ข้อ ๗ ในคดีที่ไม่มีการเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามข้อ ๕ แต่เป็นคดีที่ต้องรายงาน 
ตามข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ท�าการสอบสวนส่งส�าเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นให้ส�านักงานภายในเวลา 
ที่ก�าหนดก็ได้
  ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีค�าส่ังตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หัวหน้า
พนกังานสอบสวนแห่งท้องทีห่รอืหน่วยงานซึง่มอี�านาจหน้าทีท่�าการสอบสวนในคดีความผิดมลูฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นส่งส�าเนาส�านวนการสอบสวนให้ส�านักงานโดยเร็ว
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 ข ้อ ๙ เลขาธิการหรือพนักงานเจ ้าหน ้าที่ซึ่ งเลขาธิการมอบหมายอาจแจ ้งให ้ 
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ท�าการสอบสวน ท�าการสืบสวนสอบสวน
ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็ได้
 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
อาจขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือ
ผู้ต้องขังในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจ�า โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานที่นั้นทราบก่อน
 ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ หรือ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รบัแจ้งจากเลขาธกิารหรอืพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารมอบหมายให้ร่วม
เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรอืยานพาหนะใดๆ ท่ีมเีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารซกุซ่อนหรอืเกบ็รักษา
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�าความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดฐาน 
ฟอกเงิน หรอืเกีย่วกบัการด�าเนนิการเกีย่วกบัทรพัย์สนิ เพือ่ตรวจค้น ตดิตาม ตรวจสอบ หรอืยดึหรอื
อายดัทรพัย์สนิ หรือพยานหลกัฐานใด ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการ 
มอบหมาย มีความจ�าเป็นหรือรีบด่วนจะด�าเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระท�าได้ ส่วนการแจ้ง
จะแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ตามพฤติการณ์และความจ�าเป็น โดยให้เลขาธิการหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
 ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายนั้น  
บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตตามค�าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ 
มอบหมาย เพื่อเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�าความผิด ให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
บัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวก หรือส่ง 
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมด�าเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งศาลได้อนุญาตนั้น
 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือโดยทันทีที ่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งพร้อมส�าเนาค�าสั่งศาลให้ทราบ ถ้าไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ให ้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงเหตุผลการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน
 ข้อ ๑๒ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือขอความร่วมมือจากส�านักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายให้ 
เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  
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ในการเกบ็รกัษาทรัพย์สนิดังกล่าวให้ท�าหลกัฐานการส่งมอบและรบัมอบทรพัย์สนิน้ันไว้เป็นสองฉบบั 
มีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ฝ่ายเก็บรักษาทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งเลขาธิการ 
มอบหมายเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
 ข้อ ๑๓๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที ่
หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที ่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ถ้าการกล่าวหานัน้เป็นค�าร้องทกุข์หรือ
ค�ากล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา ให้พนกังานสอบสวนรับค�าร้องทกุข์หรือ
ค�ากล่าวโทษนั้นไว้ด�าเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป
 ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานสอบสวนรับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ หรือ
ต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด�าเนินคดี เลขาธิการหรือข้าราชการของส�านักงานซ่ึงเลขาธิการ 
มอบหมายเป็นหนังสือ อาจขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้
 การประกันผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ให้ด�าเนินการตาม 
วรรคสองโดยอนุโลม
 ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการด�าเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในคดี 
ความผดิมลูฐานทีส่�านกังานขอทราบ หรอืความผดิฐานฟอกเงิน หรือการด�าเนนิการเกีย่วกบัทรัพย์สิน
เมื่อพนักงานอัยการมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดไม่รับค�าร้องของพนักงานอัยการ
ที่ร้องขอให้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน หรือ 
ให้คืนทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานอัยการแจ้งค�าสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือค�าสั่งหรือค�าพิพากษา 
ของศาลพร้อมข้อเสนอแนะตามระเบยีบของส�านกังานอยัการสูงสุดให้ส�านกังานทราบ เพือ่น�าเสนอ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป
 ในการปรับปรุงการด�าเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ส�านักงานแจ้งการตอบรับ 
และผลการวิเคราะห์การปรับปรุงคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ได้เห็นชอบแล้วให้ส�านักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินคดีความผิดมูลฐาน 
และความผิดฐานฟอกเงินทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 ข้อ ๑๕ ในการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามมาตรา ๕๘ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะอนุกรรมการ 
ประสานงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ 
ในการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๓ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีข้อก�าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ  
ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาจท�าข้อตกลงร่วมกัน 
ในการปฏบิติัการดงักล่าว ข้อตกลงทีไ่ด้ท�าขึน้นัน้ เมือ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้
 ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งและส�าเนาส�านวนการสอบสวนตามข้อ ๘ ค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๑๒ และค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีในการปฏิบัติหน้าท่ีของส�านักงาน
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามระเบยีบนี ้รวมทัง้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า แห่งพระราชบญัญตั ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส�านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส�านักงานก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๑๘ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
ค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้
 
                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
                                                                               ชวน หลีกภัย
                                                                               นายกรัฐมนตรี
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ข้อตกลงตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรประสำนงำนในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

 เพือ่ให้การด�าเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)  
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เห็นชอบ 
ข้อตกลงตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการประสานงานในการปฏบัิตติามพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทีจั่ดท�าขึน้ระหว่างส�านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กรมศุลกากร ส�านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมที่ดิน และ
กรมการปกครอง ตามข้อ ๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบดังกล่าว
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัข้อ ๑๖ แห่งระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการประสานงาน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔  
คณะกรรมการ ปปง. จึงก�าหนดข้อตกลงตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว ้
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. ประเภทลักษณะคดีที่ต้องรายงาน
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ให้รายงานในประเภทคดีความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
เพื่อจ�าหน่าย รวมทั้งความผิดฐานสมคบ สนับสนุน หรือพยายาม และความผิดฐานฟอกเงิน 
           (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเป็นธุระจัดหา  
ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐาน 
พรากเด็กและผู ้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 
การค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�าการค้าประเวณี หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือ
สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู ้ควบคุมผู ้กระท�าการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณ ี
ให้รายงานทุกฐานความผิด 



220 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
  ให้รายงานทุกฐานความผิด 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�า 
โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งกระท�าโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการ 
ด�าเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
 ให้รายงานทุกฐานความผิด 
 (๕) ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
 ให้รายงานในคดีท่ีมีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปหรือตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร 
 (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ท่ีกระท�าโดยอ้างอ�านาจอั้งยี่ หรือ
ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
 ให้รายงานทุกฐานความผิด 
 (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 ให้รายงานในคดีความผิดฐานน�าเข้าหรือส่งออก
 ๒. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายอันพึงมีตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประสานงานในการปฏบัิติตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถน�ามาเบกิค่าใช้จ่ายงบประมาณของ ส�านกังาน ปปง. ในงบประมาณ
ประจ�าปีตามปกติได้ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบฯ จากงบประมาณของส�านักงาน ปปง. ก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไปให้ 
ส�านักงาน ปปง. เพื่อด�าเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
 ๓. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงานในการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ
การกระท�าความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 (๑) หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการด�าเนินคดีเห็นพ้องต้องกันกับส�านักงาน ปปง. ให้ใช้ 
กฎหมายใดในการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดก็ให้เป็นไปตามที่ 
เห็นพ้องต้องกัน
 (๒) หากหน่วยงานที่มีอ�านาจในการด�าเนินคดีและส�านักงาน ปปง. ไม่สามารถหาข้อยุติ
ว่าจะใช้กฎหมายใดด�าเนินการให้น�าเรือ่งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการประสานงานในการปฏบิตัิ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณา
 (๓) ในกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ 
ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                             ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
                                        พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ
                                     ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ศำลมีค�ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�าทรัพย์สิน 
ที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่ง
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑๑ ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิ
ที่ศาลมีค�าส่ังให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�าทรัพย์สินที่ศาลส่ังให้ตกเป็น 
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “ทรพัย์สนิ”๒ หมายความว่า ทรพัย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีไ่ม่ใช่เงนิสดและเงินทีเ่กดิจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทีย่ดึหรอือายดั และศาลมีค�าสัง่ให้ตกเป็นของแผ่นดนิ รวมทัง้ดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวทีเ่กดิขึน้
ภายหลังที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
 “ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารท่ีแสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของกิจการ 
ที่ไปลงทุน เช่น หุ้น หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ๒ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�าเนินการ
กับทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ข้อ ๔ กรณีศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้ส�านักงาน
เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินในคดีนั้นต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด
 ข้อ ๕ เมื่อศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้ส�านักงาน 
ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) กรณทีรพัย์สนิเป็นเงนิทีเ่กดิขึน้จากการจดัการทรพัย์สนิ เงนิทีไ่ด้จากการขายทอดตลาด 
ทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน
หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้น�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 (๒) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุน ให้น�าเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ใบหุ้นหรือตราสารทุนนั้นส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 (๓)๓ กรณทีรพัย์สนิเป็นสทิธกิารเช่า สิทธติามสัญญาอืน่ หรือสิทธเิรียกร้องทีไ่ม่ได้เกดิจาก
สัญญาและอยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีในศาลอื่น ให้ด�าเนินการตามหมวด ๒ วิธีการเก็บรักษา
ทรัพย์สิน และหมวด ๓ วิธีการจัดการทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
ให้น�าเงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่มิได้
มีการด�าเนินคดีในศาลอื่น ให้น�าสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจาก
สญัญาดงักล่าว ส่งมอบให้กระทรวงการคลงัตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีป่ลัดกระทรวงการคลังและ
เลขาธิการก�าหนดเพื่อจัดการต่อไป
 (๔) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์ 
อันติดอยู่กับท่ีดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และส่ิงซ่ึงเป็น 
ส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และเลขาธิการก�าหนด
 (๕) กรณีทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เรือ แพ 
เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน 
ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและ 
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดไม่ได ้
ให้เกบ็รกัษาไว้ เม่ือครบก�าหนดหนึง่ปีและไม่มผีูใ้ช้สทิธติามมาตรา ๕๓ ให้ด�าเนนิการน�าทรพัย์สนิดงักล่าว 
ออกขายทอดตลาดและน�าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 (๖)๔ กรณีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ส ่วนราชการน�าไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน 

 ๓ข้อ ๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล 
มีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔ข้อ ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด�าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล 
มีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าวให้ส่งคืนทรัพย์สินแก่ส�านักงาน 
เพื่อด�าเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
 หากส่วนราชการใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้มีหนังสือ
ขออนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยตรงและแจ้งส�านักงานทราบ
 การอนุมัติและการส่งคืนทรัพย์สินท่ีได้รับการอนุมัติให้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปตาม 
วรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ แต่ในกรณีที่
กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ให้ส่วนราชการดังกล่าว 
ส่งคืนทรัพย์สินแก่ส�านักงานเพื่อด�าเนินการตาม (๔) หรือ (๕) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�าสั่งไม่อนุมัติ
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ให้ขยายระยะเวลาการส่งคืนทรัพย์สินออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
 (๗) กรณีทรัพย์สินใดท่ีไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั้นเอง  
ให้ด�าเนินการจัดท�าบัญชีจ�าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ
 ข้อ ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
 
                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                              ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                                                                               นายกรัฐมนตรี

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ๕ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/หน้า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๔๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
 ๒ข้อ ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเกบ็รกัษา 
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด

พ.ศ. ๒๕๔๓

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบัญญตับิางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
หน้ำที่เก็บรักษำทรัพย์สิน

 ข้อ ๔๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน น�าทรัพย์สินนั้นและเอกสาร 
ทีเ่ก่ียวข้องทีย่ดึมาส่งมอบให้ผูอ้�านวยการกองบรหิารจดัการทรพัย์สนิ เพือ่เก็บรกัษาไว้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดในระเบียบนี้
 ในกรณทีีท่รัพย์สนิทีย่ดึหรอือายดัไว้เป็นอสงัหารมิทรพัย์หรอืเป็นกิจการ เช่น อตุสาหกรรม 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือเป็นกิจการที่เมื่อน�าออกบริหารจัดการแล้วอาจก่อให้เกิดรายได้ เพื่อรักษาตัวทรัพย์สินหรือ
กิจการนั้นเองให้ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินรายงานเลขาธิการทันที เพ่ือพิจารณา 
สั่งการโดยเร็ว
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 ข้อ ๕ ให้ผูอ้�านวยการกองบรหิารจดัการทรพัย์สนิมหีน้าทีเ่กบ็รักษาทรพัย์สนิทีย่ดึหรอือายดั 
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควร เลขาธิการจะมีค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ ประกอบด้วยข้าราชการในส�านักงานจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีค�าสั่งแต่งตั้ง 
ผูอ้�านวยการกองบรหิารจดัการทรพัย์สนิให้เป็นผูม้หีน้าทีเ่กบ็รกัษาทรัพย์สนิประเภทใดหรอืทรพัย์สนิ
รายใดโดยเฉพาะก็ได้
 ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่จะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ
 (๒) จัดท�าบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา
 (๓) จัดท�าหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน
 (๔) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๗
 (๕) ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เช่น ความช�ารุดบกพร่อง และรายงานความเปลี่ยนแปลง
หรือผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�าหนด
 (๖) เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย
 (๗) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลที่เลขาธิการมีค�าสั่ง
 ข้อ ๗๓ การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้เลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการ
ในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจหรือรหัสนั้น และในกรณีท่ีต้องใช้กุญแจ 
หลายดอกร่วมกันให้แต่งตั้งผู้เก็บรักษากุญแจแต่ละดอกแยกกัน

หมวด ๒
วิธีกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน

 ข้อ ๘ ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
 (๑) จัดท�าบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา 
ตามข้อ ๖ (๒) เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง
 (๒) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานท่ีหรือ 
ห้องที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
 ข้อ ๙๔ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวก 
ต่อการขนย้าย หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ๓ข้อ ๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเกบ็รกัษา 
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๔ข้อ ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเกบ็รกัษา 
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 (๑) จัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินรับทรัพย์สินไปดูแล 
และใช้ประโยชน์ 
 (๒) จัดให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน 
 (๓) จัดให้ส่วนราชการน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ
 (๔) จัดการน�าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไว้แทน
 ในกรณีที่มีระเบียบก�าหนดการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดไว้ ให้ด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วย
 ข้อ ๑๐ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ ๔ วรรคสอง เลขาธิการ 
จะมีค�าส่ังแต่งตั้งผู้จัดการหรือมีค�าสั่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงิน
รายได้ท้ังหมดหรอืบางส่วนแก่ผูม้หีน้าท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สนิภายในเวลาและตามเงือ่นไขทีก่�าหนดกไ็ด้ 
เพ่ือเก็บรกัษาเช่นเดยีวกบัทรพัย์สนิ และเมือ่ได้ด�าเนนิการดังกล่าวแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ 
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
 ข้อ ๑๑ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นเงินสด ให้รีบน�าเข้าฝากสถาบันการเงินตามที ่
คณะกรรมการธุรกรรมก�าหนดภายในวันที่รับทรัพย์สินโดยมิชักช้า หากไม่สามารถน�าเข้าฝากได้ทัน
เนื่องจากสถาบันการเงินปิดท�าการแล้ว ให้น�าเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดท�าการ
 ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้  
ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและเก็บรักษาไว้ตามวรรคหนึ่ง
 ข้อ ๑๒ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอื่น
ท�านองเดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในท่ีปลอดภัย 
ตามที่เห็นสมควร โดยท�าบัญชีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาตามข้อ ๖ (๒) ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย

หมวด ๓
วิธีกำรจัดกำรทรัพย์สิน

 ข้อ ๑๓ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน จะกระท�าได้เมื่อ 
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการก่อน
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฎว่า 
 (๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ 
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น
 (๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะท่ีอาจท�าให้สกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน 
หรือก่อความร�าคาญ
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 (๓) ทรัพย์สินนั้นมีน�้าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก 
หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
 (๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี 
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
 (๕) ทรัพย์สินน้ันเป็นทรัพย์สินท่ีต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ
ของตัวทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
 (๖)๕ ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะท�าให้ไร้ประโยชน์
 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาตามข้อ ๑๔ ไม่เหมาะสม 
ที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควรเลขาธิการอาจส่ังให ้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้น�าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด 
หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รบัทรพัย์สนิไปดแูลและใช้ประโยชน์ การน�าทรพัย์สินออกขายทอดตลาด และการน�าทรัพย์สินไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 ข้อ ๑๖๖ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ ท้ังนี้ 
ตามที่เลขาธิการก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๔๗ 

กำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินหรือเงิน
ในระหว่ำงที่ยังไม่มีผู้มำรับคืน

 ข้อ ๑๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือมาตรา ๕๑/๑ ให้ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินด�าเนินการ
ตามทีก่�าหนดไว้ในระเบียบนีห้รอืระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วย
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และ
การน�าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
 ข้อ ๑๘ ทรัพย์สินหรือเงินตามข้อ ๑๗ ที่ไม่มีผู ้มารับคืนเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่ 
คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ให้ยื่นค�าร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด หรือศาล
มีค�าสั่งให้คืน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินน�าทรัพย์สินหรือเงินนั้นส่งให้กองทุน

 ๕ข้อ ๑๔ (๖) เพิม่โดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการเกบ็รกัษา
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๖ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการเกบ็รกัษา 
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗หมวด ๔ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ให้กองทนุมหีน้าทีเ่กบ็รกัษาและบรหิารจดัการทรพัย์สนิหรอืเงนิตามวรรคหนึง่ต่อไป และ
ให้น�าระเบียบนี้และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให ้
ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�า
ทรพัย์สนิไปใช้เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ หรอืระเบยีบอืน่ทีเ่ก่ียวข้องมาใช้บงัคบักับการเกบ็รกัษา
และจัดการทรัพย์สินหรือเงินนั้น จนกว่าจะมีผู้มารับคืนหรือตกเป็นของกองทุนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปี 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                                                                       บัญญัติ บรรทัดฐาน
                        ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำเสียหำยและค่ำเสื่อมสภำพ

พ.ศ. ๒๕๔๓

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๕๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบญัญัติทีมี่บทบญัญติับางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน           
ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในกรณทีีต้่องคนืทรพัย์สนิตามมาตรา ๕๗ วรรคสี ่ให้เลขาธกิารแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพข้ึน ประกอบด้วยข้าราชการในส�านักงานไม่น้อยกว่าสามคน
มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนั้น
 ในกรณีจ�าเป็นหรือสมควร เลขาธิการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการในส�านักงาน
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
 ข้อ ๔ เลขาธิการจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ 
ตามข้อ ๓ ไว้เป็นการประจ�าเพื่อให้มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
ประเภทใดโดยเฉพาะก็ได้
 ข้อ ๕ ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ ถ้ามีความจ�าเป็นและสมควร 
คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพอาจขอให้ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญหรือช�านาญ
เกีย่วกับทรพัย์สนิประเภทใดโดยเฉพาะเป็นผูต้รวจสอบและให้ความเห็น เพือ่ประกอบการพจิารณา
เกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินนั้นก็ได้
 ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้
 (๑) ทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง
 (๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
 (๓) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการ 
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ /ตอนพิเศษ ๙๘ ง /หน้า ๓๘/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
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 ข้อ ๗ การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้
 (๑) ถ้าทรัพย์สินนั้นเสียหายและสามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ประเมิน 
ค่าเสียหายเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 (๒) ถ้าทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ให้ประเมินค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 
ค่าเสื่อมสภาพที่ค�านวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการใช้ในการค�านวณราคาเมื่อทรัพย์สินของ 
ทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
 ข้อ ๘ เลขาธิการจะสั่งให้คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพชี้แจง 
เหตุผลและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ หรือสั่งให้มีการ 
ประเมินใหม่ก็ได้หากเห็นว่า ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพที่ประเมินไว้นั้นสูงหรือต�่าเกินสมควร  
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินยังไม่เหมาะสม
 ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ  
หรือค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

            ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                          บัญญัติ บรรทัดฐาน
              ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

 กำรน�ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด และกำรน�ำทรัพย์สิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร

พ.ศ. ๒๕๔๓

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบญัญัติทีมี่บทบญัญติับางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว ้
ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรับทรพัย์สนิไปดแูลและใช้ประโยชน์ การน�าทรพัย์สนิออกขายทอดตลาด 
และการน�าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๓”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓๒ ในระเบียบนี้
 “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือเงินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. 
หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว หรือศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
และให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วย
 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๔๗/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
 ๒ข้อ ๓ ค�านิยามค�าว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ว่าด้วยการให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทรพัย์สินไปดแูลและใช้ประโยชน์ การน�าทรพัย์สนิออกขายทอดตลาด 
และการน�าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ๓ข้อ ๕ (๖) เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�าทรัพย์สิน 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมี 
ประกนัหรือหลักประกนั หรือให้น�าทรัพย์สนิน้ันออกขายทอดตลาดหรอืให้น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการได้ เมื่อปรากฏวา่ทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็น
ภาระแก่ทางราชการ เนื่องจาก
 (๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ 
ความเสียหายหรือค่าเสียหายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สิน
 (๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจท�าให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน 
หรือก่อความร�าคาญ
 (๓) ทรัพย์สินนั้นมีน�้าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก 
หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
 (๔) ทรัพย์สินน้ันเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี 
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
 (๕) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีโดยเฉพาะเพ่ือรักษาคุณภาพ
ของตัวทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
 (๖)๓ ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคา หรือหากปล่อยทิ้งไว้จะท�าให้ไร้ประโยชน์
 ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการสั่งตามข้อ ๕ แล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรก 
ที่มีการประชุมของคณะกรรมการ

หมวด ๒
กำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

 ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์นั้น 
ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
 (๑) เหตุผล ความจ�าเป็น และความเร่งด่วนที่จะต้องให้รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
 (๒) ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
 (๓) ประเภทและมูลค่าของทรัพย์สินและลักษณะของการรับทรัพย์สินไปดูแลและ 
ใช้ประโยชน์ว่าจะมีความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหายหรือไม่ เพียงใด
 (๔) ระยะเวลาที่จะให้รับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
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 ข้อ ๘ การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันนั้น 
เมือ่ผูไ้ด้รับอนุญาตนัน้ได้ท�าสญัญารบัมอบทรพัย์สนิไปดแูลและใช้ประโยชน์และท�าสญัญาประกนัไว้
ต่อเลขาธิการแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต
 ข้อ ๙ การอนญุาตให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทรพัย์สนิไปดแูลและใช้ประโยชน์โดยมหีลกัประกนันัน้  
เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ท�าสัญญารับมอบทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์พร้อมทั้งส่งมอบหลัก
ประกันแก่ส�านักงานแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต
 ข้อ ๑๐ การอนญุาตตามข้อ ๘ และข้อ ๙ เลขาธกิารจะก�าหนดเงือ่นไขใดๆ ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
 ข้อ ๑๑ หลักประกันอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
 (๑) เงินสด
 (๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย
 (๓) เช็คธนาคารหรือดราฟต์ที่อาจขึ้นเงินได้ในวันส่งมอบเป็นหลักประกัน
 (๔) หุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 (๕) อสังหาริมทรัพย์
 (๖) หลักทรัพย์อื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรให้รับเป็นประกันได้
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู ้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดหรือการรับ 
ทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต เลขาธิการอาจมีค�าสั่งเพิกถอน 
การอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะก�าหนดเงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติมก็ได้
 ในกรณทีีเ่หน็สมควร เลขาธกิารอาจมคี�าสัง่ให้มกีารวางหลักประกนัเพ่ิมขึน้หรือดีกว่าเดิม
ภายในเวลาที่ก�าหนดก็ได้
 ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแจ้งค�าส่ังตามข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบและด�าเนินการตาม 
ค�าสั่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังนั้นภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดให้
เลขาธิการเพิกถอนการอนุญาตนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๑๔ ให้ผูไ้ด้รบัอนญุาตรบีส่งคนืทรพัย์สนิทีร่บัไปดแูลและใช้ประโยชน์ให้แก่ส�านักงานทนัที  
เมื่อปรากฏว่า
 (๑) มีค�าสั่งเพิกถอนการอนุญาต
 (๒) ครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือ
 (๓) ศาลมีค�าสั่งตามมาตรา ๕๑
 การส่งคืนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด
 ข้อ ๑๕ หลักประกันนั้น ถ้ามิได้มีการก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้จัดการดังต่อไปนี้
 (๑) ให้เลขาธิการส่งคืนหลักประกันแก่ผู ้ได้รับอนุญาตให้น�าทรัพย์สินไปดูแลและ 
ใช้ประโยชน์ เม่ือผู้นัน้ได้ดแูลและใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิโดยถกูต้องตามสญัญาและได้ส่งคนืทรพัย์สนิ
นัน้แล้ว แต่ในกรณีทีท่รพัย์สนิทีส่่งคนืนัน้มคีวามช�ารดุบกพร่องหรอืเสยีหายอย่างใดๆ อนัเนือ่งมาแต่
การน�าไปดูแลและใช้ประโยชน์ ให้หักค่าเสียหายเอาจากหลักประกันนั้นตามส่วนหรือจะไม่หัก 
ค่าเสียหายก็ได้
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 (๒) ให้เลขาธิการริบหลักประกันนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ส่งทรัพย์สินคืนตามสัญญา 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
    

หมวด ๓
กำรขำยทอดตลำด

 ข้อ ๑๖ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ ๕ ให้เลขาธิการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง มีจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีข้าราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 
ผู้อ�านวยการกองหรอืเทยีบเท่าลงมา เป็นกรรมการและเลขานกุารมหีน้าทีด่�าเนนิการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามค�าสั่ง
 ข้อ ๑๗ การด�าเนินการขายทอดตลาดให้กระท�าโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ตามระเบียบที ่
คณะกรรมการก�าหนด
 ข้อ ๑๘ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ส�านักงานเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเกบ็รกัษาและการจัดการทรัพย์สนิทีถ่กูยดึหรอือายดั 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นเงินสด

หมวด ๔
กำรน�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร

 ข้อ ๑๙ การขอน�าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
มีหนังสือแสดงความจ�านงต่อเลขาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 (๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ประสงค์
จะขอน�าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
 (๒) ประเภทของทรัพย์สินที่จะน�าไปใช้ประโยชน์
 (๓) เหตุผลและความจ�าเป็นที่จะขอน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ลักษณะและระยะเวลา
ของการใช้ประโยชน์
 (๔) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินท่ีจะขอน�าไปใช้ประโยชน ์
เกิดความช�ารุดบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย
 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินตามข้อ ๕ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดของส�านักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตให้หน่วยงานนั้นน�าทรัพย์สิน 
ไปใช้ประโยชน์ได้
 ข้อ ๒๑ การพจิารณาอนญุาตให้ส่วนราชการอืน่น�าทรพัย์สนิใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธกิาร
พิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบ คือ 
 (๑) ส่วนราชการน้ันเป็นส่วนราชการทีมี่หน้าท่ีปราบปรามการกระท�าความผดิมลูฐานหรอื
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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 (๒) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ขอน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
 (๓) ภาระต่างๆ ที่จะตกแก่ทางราชการ หากไม่น�าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
 (๔) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการน�าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์
 (๕) พฤติการณ์ในการด�าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น
 (๖) พฤติกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๒๒ การน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการ 
ตามข้อ ๒๑ (๑) ให้เลขาธิการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 ข้อ ๒๓ เมื่อส่วนราชการใดได้รับอนุญาตให้น�าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธิการ 
จัดให้มีเอกสารการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและมีหนังสือแจ้งให้ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบ
 ข้อ ๒๔ ส่วนราชการที่น�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ใช้และบ�ารุงรักษาทรัพย์สินนั้น 
ถ้ามีความเสียหายหรือทรัพย์สินนั้นสูญหาย ให้รีบด�าเนินการตามระเบียบของทางราชการและ 
แจ้งให้เลขาธิการทราบทันทีเพื่อเลขาธิการจะได้รายงานให้คณะกรรมการทราบ
 ข้อ ๒๕ เมื่อหมดความจ�าเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือเมื่อครบก�าหนด
เวลาท่ีได้รับอนุญาตแล้ว หรือเมื่อเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ให้ส่วนราชการที่น�าทรัพย์สิน 
ไปใช้ประโยชน์จัดส่งทรัพย์สินนั้นคืนพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก�าหนด
 ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งคืนในสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะท่ีได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไป  
เว้นแต่จะเสื่อมไปโดยสภาพแห่งทรัพย์สินน้ันเอง ในกรณีที่ไม่อาจส่งคืนในสภาพดังกล่าวได้  
ให้เลขาธิการพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
 ข้อ ๒๖ ก่อนครบก�าหนดเวลาทีไ่ด้รบัอนญุาตให้น�าทรพัย์สนิไปใช้ประโยชน์ ถ้าส่วนราชการ
ท่ีน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์เห็นว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีก 
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีหนังสือถึงเลขาธิการก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
แจ้งถึงเหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องน�าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 ให้เลขาธิการพิจารณาเหตุผลและความจ�าเป็นตามวรรคหนึ่ง โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ ๒๑ และในกรณทีีเ่ลขาธกิารไม่อนญุาตให้น�าทรพัย์สนินัน้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปให้ส่วนราชการนัน้ 
คืนทรัพย์สินพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก�าหนด และให้น�าความในข้อ ๒๕ 
วรรคสอง มาใช้บังคับ

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                                                                        บัญญัติ บรรทัดฐาน
                                  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรน�ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด

พ.ศ. ๒๕๔๔
  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบัญญตับิางประการ
ที่เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดย 
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “การด�าเนินการขายทอดตลาด”๒ หมายความว่า การท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาด 
น�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดตามค�าสั่งเลขาธิการ
 “คณะกรรมการขายทอดตลาด” หมายความว่า คณะกรรมการขายทอดตลาดตามข้อ ๑๖ 
แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รบัทรพัย์สนิไปดแูลและใช้ประโยชน์ การน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน�าทรัพย์สินไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
 “ทรัพย์สิน”๓ หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล  
แล้วแต่กรณี ได้มีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ศาล กระทรวงการคลัง  
หรือกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมายให้น�าออกขายทอดตลาดด้วย
 “ผูมี้หน้าทีเ่ก็บรกัษาทรพัย์สนิ” หมายความว่า ผู้มหีน้าทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินทีย่ดึหรืออายดั
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการจดัการ
ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๔๗/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
 ๒ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “การด�าเนินการขายทอดตลาด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๓ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”๔ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเลขาธิการหรือผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด”
 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
กำรด�ำเนินกำรขำยทอดตลำด

  
 ข้อ ๕ การด�าเนินการขายทอดตลาดตามความในหมวดนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่เลขาธิการมีค�าสั่ง
 ในกรณทีีไ่ม่อาจด�าเนนิการได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด 
รายงานถึงเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้นั้นให้เลขาธิการทราบ เพื่อมีค�าสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป
โดยเร็ว
 ข้อ ๖๕ เมือ่เลขาธกิารมคี�าสัง่อนมุตัใิห้น�าทรพัย์สนิใดออกขายทอดตลาดได้ ให้กองบรหิาร
จัดการทรัพย์สินจัดท�าประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนาม
ภายใน ๕ วัน และแจ้งประกาศนั้นให้คณะกรรมการขายทอดตลาดทราบต่อไปโดยเร็ว
 ข้อ ๗ ประกาศขายทอดตลาดตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธกิารก�าหนด โดยอย่างน้อย 
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด
 (๒) วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย
 (๓) จ�านวนและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีชื่อเจ้าของประเภท 
ลักษณะ จ�านวน ขนาด และน�้าหนัก ถ้าเป็นที่ดินให้แจ้งเนื้อที่ ขนาดความกว้าง และยาว ที่ตั้งของที่ดิน  
ถ้ามีข้อสัญญาและค�าเตือนก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน
 (๔) เงื่อนเวลาการช�าระเงินตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ๔ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๕ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ข้อ ๘๖ การประกาศวนัขายทอดตลาดทรัพย์สนิในแต่ละคร้ัง ให้ก�าหนดวันขายทอดตลาด
อย่างน้อย ๔ นัดในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฉบับเดียวกัน โดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละนัด
ไม่เกิน ๗ วัน และวันขายทอดตลาดตามปกติในนัดแรกให้ถือเกณฑ์ดังนี้
 (๑) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑ เดือน  
แต่ไม่เกิน ๒ เดือน
 (๒) เรือน โรง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ เดือน
 (๓) ทรัพย์สินอื่นๆ ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
 (๔) ทรัพย์สินที่โดยสภาพถ้าหน่วงช้าไว้จะเกิดความเสียหาย เช่น ของสด เป็นต้น  
เลขาธิการอาจพิจารณาสั่งการให้ผู ้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินน�าทรัพย์สินนั้น 
ออกขายทอดตลาดได้โดยทันที และรายงานเลขาธิการทราบ
 ทั้งน้ี หากทรัพย์สินที่น�าออกขายทอดตลาดนั้นไม่อาจด�าเนินการขายทอดตลาดได้ 
ในนัดใดนัดหนึ่ง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอีก 
จะเป็นการเสียประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจรายงานให้
เลขาธิการมีค�าสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้
 ข้อ ๙ สถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติให้ขาย ณ ที่ท�าการของส�านักงาน สถานที ่
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นสมควรจะมี 
ค�าสั่งให้ด�าเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่อื่นก็ได้
 ข้อ ๑๐๗ เมือ่เลขาธกิารได้ลงนามประกาศขายทอดตลาดแล้ว ให้กองบรหิารจดัการทรพัย์สนิ 
จัดให้มีการส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินและปิดประกาศขายทอดตลาดนั้นไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีที่จะขาย สถานที ่
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และที่ชุมนุมชนหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันขายไม่น้อยกว่า ๓ วัน
 ในกรณทีีเ่ห็นสมควรจะลงโฆษณาการขายทอดตลาดทรพัย์สนิในหนงัสอืพมิพ์รายวนัหรอื
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศน์หรือทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก็ให้ด�าเนินการ 
ได้เท่าที่เหมาะสมและจ�าเป็น
 ข้อ ๑๑ การจัดส่งประกาศขายทอดตลาดไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 
ที่จะขายทอดตลาดนั้น ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด

 ๖ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ข้อ ๑๒๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ ๘ (๔) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด�าเนินการ 
ตามข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งรายละเอียดตามข้อ ๗ ให้ผู้เป็นเจ้าของ 
ทรัพย์สินหรือผู ้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบก่อน เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนไม่อาจ 
ด�าเนินการเช่นว่านั้นเพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อมูลค่าของตัวทรัพย์สินนั้นเอง ก็ให้ด�าเนินการ 
ขายได้โดยทันที
 ข้อ ๑๓๙ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดก�าหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่น�าออก 
ขายทอดตลาด โดยให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 (๑) ราคาประเมินทรัพย์สินในขณะที่ท�าการยึดหรืออายัดไว้
 (๒) สภาพ ลักษณะ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของทรัพย์สินในขณะที่จะขายทอดตลาด
 (๓) ราคาของทรัพย์สินในท้องตลาดในขณะที่จะขายทอดตลาด
 (๔) ราคาประเมินทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้เพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ 
เพื่อการอื่นใด
 (๕) ราคาทรัพย์สินที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�านาญการ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือสมาคม 
วิชาชีพเฉพาะประเมิน ตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดขอความร่วมมือ
 (๖) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีการจ�านองติดอยู่ ให้ค�านวณต้นเงินและดอกเบี้ยค้างช�าระ
จนถึงวันขาย กับค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย
 ราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่น�าออกขายทอดตลาดท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาด 
ได้ประกาศก�าหนดไปแล้ว แต่ไม่สามารถขายทอดตลาดทรพัย์สนินัน้ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาด
อาจพิจารณาก�าหนดราคาเริ่มต้นใหม่เพื่อให้สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้แต่ต้องมีเหตุผล
อันสมควร
 ข้อ ๑๔๑๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าทรัพย์สินที่น�าออกขายทอดตลาดเป็นทรัพย์สินติดจ�านอง 
หรือภาระติดพันอื่น ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นโดยติดจ�านองหรือภาระติดพันนั้นไปกับ 
การขายทอดตลาดด้วย
 ก่อนการขายทอดตลาดให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบด�าเนนิการแจ้งให้ผูรั้บจ�านองหรือ 
ผู้ทรงสิทธิหรือผู้มีภาระติดพันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึง วัน เวลา และสถานที ่
ที่จะท�าการขายทอดตลาดเท่าท่ีจะสามารถติดต่อได้พร้อมทั้งให้สอบถามผู้รับจ�านองหรือผู้ทรงสิทธิ
หรือผู้มีภาระติดพันถึงรายละเอียดของภาระจ�านองหรือภาระติดพันนั้น เช่น เงินต้นและดอกเบี้ย 
ทีค้่างช�าระไว้เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาในการก�าหนดราคาเริม่ต้นของคณะกรรมการขายทอดตลาด

 ๘ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๙ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๐ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ๑๑ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบแจ้งให้ผู ้เข้าสู ้ราคาทราบก่อนการขายทอดตลาด 
ทุกครั้งว่าผู้ที่ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการไถ่ถอนจ�านองหรือภาระติดพัน
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ก�าหนดเง่ือนไขดังกล่าวในประกาศขายทอดตลาด
ตามข้อ ๗ ด้วย
 ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า การขายทอดตลาดโดยปลอดการจ�านอง
หรือภาระติดพันอื่นจะเป็นประโยชน์ของทางราชการมากกว่า ให้ด�าเนินการได้โดยความเห็นชอบ
ของเลขาธิการ

หมวด ๒
วิธีกำรขำยทอดตลำด

  
 ข้อ ๑๕ ก่อนการตั้งต้นขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปักธงเครื่องหมาย
การขายทอดตลาดตามแบบทีเ่ลขาธกิารก�าหนด และอ่านประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดรวมทัง้
วิธีการหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะใช้ในการขายทอดตลาดครั้งนั้น ณ สถานที่ขายโดยเปิดเผย
 ในกรณีที่เป็นการขายทรัพย์สินอย่างมีการจ�านองติดไป ให้ประกาศชื่อผู้รับจ�านองพร้อมทั้ง 
ต้นเงนิและดอกเบ้ียท่ียงัค้างช�าระจนถึงวนัขาย และข้อความว่าผูซ้ื้อทรพัย์สนินัน้ต้องรบัภาระจ�านอง
ไปด้วยอย่างชัดเจน
 ข้อ ๑๖ ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้บรรดา 
ผู้สู้ราคาซึ่งจะเข้าสู้ราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอ�านาจก่อนเข้าสู้ราคา และแจ้งด้วยว่า 
ถ้าผู้สู้ราคาผู้ใดเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอ่ืนโดยมิได้แสดงใบมอบอ�านาจก่อน จะถือว่าผู้สู้ราคานั้น 
กระท�าการในนามตนเองในกรณีเช่นนี้ถ ้าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้อง 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้สู้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อ
โดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้
 ข้อ ๑๗๑๑ ในวันที่ขายทอดตลาด ผู ้เสนอสู ้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าสู ้ราคากับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและวางหลักประกันในการสู้ราคา ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ตนเข้าสู้ราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาเร่ิมต้นของทรัพย์สินท่ีตนเข้าสู้ราคา แต่ไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาทส�าหรับทรัพย์สินท่ีราคาเริ่มต้นไม่เกินสิบล้านบาท และไม่เกินห้าล้านบาทส�าหรับ
ทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
 ผู้เข้าสู้ราคาจะได้รับคืนหลักประกันต่อเมื่อการขายทอดตลาดรายการที่ตนเข้าสู้ราคา 
เสร็จสิ้นแล้วและในกรณีที่ผู้เข้าสู้ราคารายใดเป็นผู้ซื้อได้ ให้ถือว่าหลักประกันของผู้ซื้อได้ท่ีวางไว้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการช�าระราคาทรัพย์สินที่ซื้อได้นั้น
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 ข้อ ๑๘๑๒ วิธีการขายทอดตลาด ให้ด�าเนินการโดยการประมูลด้วยปากเปล่าและเปิดเผย
ต่อหน้าผูสู้ร้าคาด้วยกนัซึง่ผู้สูร้าคาอาจแสดงการสูร้าคาด้วยการชูป้ายแสดงหมายเลขการลงทะเบยีน
การเข้าสู้ราคาท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบออกให้ พร้อมขานเสนอจ�านวนเงินที่สู้ราคาให ้
คณะกรรมการได้ทราบและการขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดง
ความตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้
 ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดร้องขานจ�านวนเงินท่ีมีผู้สู้ราคาคร้ังท่ีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  
๓ หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น ให้เปลี่ยนร้องขานเป็นครั้งที่สองไม่น้อยกว่า ๓ หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคา 
สงูกว่าน้ันและได้ราคาพอสมควร ให้ลงค�าสามพร้อมเคาะไม้ แต่ถ้าก่อนเคาะไม้มผีูสู้ร้าคาสงูขึน้ไปอกี 
ก็ให้ร้องขานราคาตั้งต้นใหม่ตามล�าดับดังกล่าว
 ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าผู ้ใดจะไม่สู ้ราคาโดยสุจริตหรือไม่สามารถจะช�าระราคาได้  
คณะกรรมการขายทอดตลาดจะสอบถามผู้นั้นเสียก่อนจึงเคาะไม้ก็ได้
 ข้อ ๑๘/๑๑๓ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการขายทอดตลาด 
ให้แล้วเสรจ็ไปโดยเรว็เพราะหากเนิน่ช้าไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเกบ็รกัษา คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดอาจมีมติมอบหมายให้กรรมการขายทอดตลาดจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนที่มีอยู ่
ในขณะน้ันเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางออกไปท�าการขายทอดตลาดในท้องท่ีท่ีทรัพย์สิน 
ซึ่งน�าออกขายทอดตลาดนั้นตั้งอยู่ก็ได้
 ข้อ ๑๘/๒๑๔ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า ทรัพย์สินที่จะน�าออกขายทอดตลาดในคราวใด
เป็นทรพัย์สนิประเภทท่ีอาจมอบหมายให้เอกชนท่ีมคีวามช�านาญในทรพัย์สนิประเภทนัน้ด�าเนนิการ
ขายทอดตลาดแทนได้ และคาดว่าจะได้ราคาดีกว่าด�าเนินการเอง ก็ให้เลขาธิการอนุมัติให้เอกชน 
ผู้มีความช�านาญในด้านน้ันเข้ามาด�าเนินการขายทอดตลาดแทน แต่ทั้งนี้ราคาเริ่มต้นในการ 
ขายทอดตลาดทรพัย์สนินัน้ จะต้องไม่ต�า่กว่าราคาเริม่ต้นท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาดก�าหนดและ 
การขายทอดตลาดนั้นจะต้องด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการขายทอดตลาด
 ข้อ ๑๙ ถ้าผู้สู้ราคาถอนค�าสู้ราคาตนก่อนเคาะไม้ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตั้งต้น
ร้องขายใหม่ แต่ถ้าผู้สู้ราคามิได้ถอนค�าสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม้และเมื่อมีการเคาะไม้แล้วถือว่า 
ผู้สู้ราคานั้นเป็นผู้ซื้อได้ซึ่งทรัพย์สินที่ตนได้สู้ราคานั้น

 ๑๒ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๓ข้อ ๑๘/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๔ข้อ ๑๘/๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ข้อ ๒๐๑๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติเมื่อเคาะไม้ตกลงขายแล้วผู้ซ้ือได้ต้อง 
ช�าระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สินที่มีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจ�า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และท�าสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการช�าระเงินที่ค้างช�าระภายใน
เวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันขาย
 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น เลขาธิการอาจ
ก�าหนดให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจ�าและก�าหนดเวลาช�าระเงินได้ตามที่เห็นสมควร
 ถ้าผู้ซื้อได้ไม่วางเงินมัดจ�า หรือไม่ช�าระเงินท่ีค้างช�าระภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ริบหลักประกันและหรือเงินมัดจ�า
 เมื่อผู้ซื้อได้ได้ช�าระเงินทั้งหมดแล้ว จึงให้โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อได้
 ข้อ ๒๑๑๖ หลักประกันท่ีน�ามาวางตามข้อ ๑๗ และการเพิ่มราคาในการเข้าสู้ราคาของ 
ผู้เสนอราคาแต่ละครั้งตามข้อ ๑๘ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศก�าหนด 
เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศก�าหนดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให ้
ผู้เข้าสู้ราคาทราบก่อนการขายทอดตลาดทุกครั้ง
 ข้อ ๒๒ ห้ามกรรมการขายทอดตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ 
ขายทอดตลาดครั้งที่ตนท�าหน้าที่เป็นกรรมการขายทอดตลาด
 ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินใด 
ไม่มผีูเ้ข้าสูร้าคา หรอืมผีูเ้สนอราคาต�า่กว่าราคาทีก่�าหนดตามข้อ ๑๓  หรอืมกีรณทีีเ่หน็ว่าการสูร้าคา
อาจไม่เป็นไปโดยสุจริต ให้มีอ�านาจถอนทรัพย์สินนั้นออกจากการขายทอดตลาด สั่งงดการขาย 
ทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปแล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
 ข้อ ๒๔๑๗ เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์ ถ้าผู้ซ้ือได้ไม่ช�าระเงินหรือวางเงินมัดจ�า 
ตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๕ แล้วแต่กรณ ีให้น�าทรพัย์สนินัน้ออกขายทอดตลาดซ�า้อกี ในการขายทอดตลาด 
ครั้งหลังนี้ให้แจ้งให้ผู ้ซื้อเดิมทราบก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย และเมื่อขายแล้ว 
ได้เงินเท่าใดหากไม่คุ ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อนให้จัดการเรียกร้องให้ผู ้ซื้อเดิมได้ช�าระ 
ส่วนที่ขาดนั้น หรือด�าเนินการตามกฎหมายหากจ�าเป็น ทั้งนี้ ให้ก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวในประกาศ 
ขายทอดตลาดตามข้อ ๗ ด้วย
 ข้อ ๒๕๑๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ�าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 ๑๕ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๖ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๗ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๘ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ของราคาซื้อและให้น�าใบอนุญาตมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน ๑ เดือน นับแต่
วนัท่ีการขายทอดตลาดบรบูิรณ์ พร้อมท้ังช�าระเงนิทีค้่างช�าระให้ครบถ้วน ถ้าพ้นก�าหนดดังกล่าวแล้ว
ไม่สามารถน�าใบอนุญาตมาแสดงได้ให้ริบเงินมัดจ�า และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดด�าเนินการ
ขายทอดตลาดซ�้าอีกตามข้อ ๒๔
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการทีผู้่ซือ้ได้ไม่อาจน�าใบอนญุาตมาแสดงได้ มไิด้เกดิจากความผดิของ
ผู้ซ้ือได้หรอืมไิด้เกิดจากการท่ีผูซ้ือ้ได้จงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๒๖ ในระหว่างการขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดบันทึกการ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละรายการตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด และเมื่อด�าเนินการขายทอดตลาด 
เรียบร้อยแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ

หมวด ๓
กำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน

  
 ข้อ ๒๗ ภายใต้บังคับข้อ ๒๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อได้ช�าระเงินครบถ้วน
แล้วให้เสนอเลขาธิการจัดให้มีการมอบทรัพย์สินให้ผู้ซื้อได้ไป ถ้าเป็นทรัพย์สินที่จะต้องแก้ทะเบียน
ชื่อผู้เป็นเจ้าของ เช่น อาวุธปืน รถ เรือ ให้เลขาธิการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการ 
ทางทะเบียนต่อไป
 ในกรณีท่ีทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงเป็นท่ีดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยู่ในท่ีดินที่มีโฉนดหรือ
หนังสือส�าคัญส�าหรับที่ดิน ให้เลขาธิการแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินหรือด�าเนินการทางทะเบียนต่อไป
 ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
ค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อได้
 ข้อ ๒๙ ในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ร่วมอยู่ด้วย หรือเป็นทรัพย์สินที่ติดจ�านอง หรือทรัพย์สินที่มีบุริมสิทธิอย่างอื่น ให้คณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดแจ้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินทราบด้วย

หมวด ๔
วิธีรับเงินและเก็บรักษำเงิน

  
 ข้อ ๓๐ การรบัเงนิจากการขายทอดตลาดทรพัย์สนิ เมือ่ผูซ้ือ้ช�าระเงนิแล้วให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดออกใบรับเงินโดยมีส�าเนา ๓ ฉบับ ต้นฉบับมอบให้ผู้ซ้ือ ส่วนส�าเนาส่งให้ผู้มีหน้าท่ี 
เก็บรักษาทรัพย์สิน ๑ ฉบับ และให้ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อเก็บไว้ในส�าเนาคดี 
๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ เก็บไว้เป็นต้นขั้ว
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 ข้อ ๓๑ การรับเงินโดยปกติให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาด 
เห็นสมควรอาจรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงินก็ได้ โดยให้จดเลขท่ีเช็คหรือต๋ัวแลกเงินในใบรับเงินด้วย  
ในกรณีที่ไม่ใช่เช็คหรือตั๋วแลกเงินของส่วนราชการองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นเช็ค
หรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือธนาคารรับรอง
 ข้อ ๓๒ เมื่อได้รับช�าระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วไม่ว่าเป็นการช�าระเงิน 
เป็นเงินสด เช็ค หรือตัว๋แลกเงนิกต็าม ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบให้ผูม้หีน้าทีเ่กบ็รกัษา
ทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เก็บรักษาต่อไป
 ข้อ ๓๓ การรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด�าเนินการเรียกร้องผู้ซ้ือได้ให้ช�าระเงินนั้นหรือด�าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
                                                                    พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ
                                                   ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖
  
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทนุการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เพือ่ให้การปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารจดัการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “คณะกรรมการ ปปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ผู้บริหารกองทุน”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน
ตามระเบียบนี้
 “พนักงานกองทุน”๓ หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานประจ�า โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน
 “ลกูจ้างกองทุน”๔ หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รบัการจ้างตามสญัญาจ้างเพ่ือปฏบิติัภารกิจ
ของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน

 ๑ราชราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 ๒ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “ผู้บริหารกองทุน” เพ่ิมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๓ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “พนักงานกองทุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๔ข้อ ๓ นิยามค�าว่า “ลูกจ้างกองทุน” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการ 
ตามระเบียบนี้
 ในกรณีท่ีมีป ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให ้คณะกรรมการกองทุน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
คณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

   
 ข้อ ๕๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย
 (๑) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ
 (๒) ผู ้แทนกระทรวงการคลัง ผู ้แทนส�านักงบประมาณ และผู้แทนส�านักงาน ปปง. 
เป็นกรรมการ
 (๓) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ให้ผู ้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการมีอ�านาจแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
 ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้คณะกรรมการ

 ๕ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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กองทุนตามข้อ ๕ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต�าแหน่งที่ว่าง๖  
 ข้อ ๗๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 (๖) ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 ข้อ ๘๘ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งเมือ่
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะบกพร่อง 
ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต�าแหน่ง 
ที่ว่าง ให้ผู ้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู ่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู ่ของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
 ข้อ ๙ คณะกรรมการกองทุนมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุน
 (๒) ก�ากับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ๖ข้อ ๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๗ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๘ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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 (๓) ก�าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในกองทุน
 (๔) พิจารณารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของกองทุน รายงานงบดุล และรายงาน
การจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วที่ส�านักงานเสนอ
 (๕)๙ ออกระเบียบ ข้อบงัคบั เก่ียวกบัการก�าหนดต�าแหน่งและคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่ง 
การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากต�าแหน่ง การร้องทุกข์ 
และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานกองทุนและลกูจ้างกองทนุ รวมทัง้การก�าหนดวนั เวลาปฏบิตังิาน  
วันหยุด วันหยุดประจ�าปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนและ 
ลูกจ้างกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอ 
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
 (๖/๑)๑๐ แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน
 (๗) ด�าเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ
 (๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน
 ข้อ ๑๐ การประชมุคณะกรรมการกองทนุต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 
เป็นประธานในที่ประชุม๑๑  
 การลงมตขิองท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 การประชุมคณะอนุกรรมการตามข้อ ๙ (๖) ให้น�าวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๒

 ๙ข้อ ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๑๐ข้อ ๙ (๖/๑) เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
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
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 ข้อ ๑๐/๑๑๓ ให้คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการ ได้รับเบ้ียประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก�าหนด 
ตามผลการประเมินผลการด�าเนินงาน

หมวด ๑/๑
กำรบริหำรกองทุน๑๔  

  
 ข้อ ๑๐/๒ ให้ส�านักงานก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของกองทุนเพื่อรองรับ 
การด�าเนินงานด้านต่างๆ โดยค�านึงถึงลักษณะการด�าเนินงาน ฐานะการเงินของกองทุน และการใช้
ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถด�าเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 การก�าหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่มงาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน
 การก�าหนดมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของพนักงานกองทุนและลกูจา้งกองทุน อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ชือ่ต�าแหน่ง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรือลักษณะงานท่ีต้องปฏบิติั คณุสมบติัเฉพาะ
ต�าแหน่ง รวมทั้งการก�าหนดกรอบอัตราก�าลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่างๆ
 การด�าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการกองทนุพจิารณาอนุมตัิ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๑๐/๓ ให้ผู ้บริหารกองทุนจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี ซ่ึงอย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยผลการด�าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่าย
ประจ�าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก�าหนดเพื่อน�าเสนอ
คณะกรรมการกองทนุพจิารณาอนมุตัก่ิอนวนัเริม่ต้นปีบญัชไีม่น้อยกว่าหกสบิวนัของทกุปี และให้ส่ง
กระทรวงการคลังก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบวันของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน 
การใช้จ่ายเงิน
 การปรบัปรงุหรอืแก้ไขแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุติัตามวรรคหน่ึง 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
ผู้บริหำรกองทุน๑๕  

  
 ข้อ ๑๐/๔ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนเพื่อท�าหน้าที่บริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน  
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
 ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน หรือสรรหา 
จากบุคคลภายนอกก็ได้
 ในกรณีที่ผู ้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ�านาจ 
ท�าสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน
 แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด
 ข้อ ๑๐/๕ การสรรหาผู้บริหารกองทุนจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการกองทุน 
แต่งตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาคณะหนึง่ จ�านวนไม่เกนิห้าคน ท�าหน้าทีส่รรหาผู้ทีม่คีวามเหมาะสม 
ในการบริหารกองทุน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง
 ผู ้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานกองทุนหรือ 
ลูกจ้างกองทุน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา
 ข้อ ๑๐/๖ ผูบ้รหิารกองทุนท่ีสรรหาจากบคุคลภายนอกอย่างน้อยต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน
 (๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 (๕) ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 (๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ
 (๘) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ๑๕หมวด ๑/๒ ผู้บริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๔ ถึงข้อ ๑๐/๑๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓



252 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 (๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที ่
มีการแต่งตั้ง
 (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง
 ข้อ ๑๐/๗ ผู ้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก ให้มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 กรณีที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรให้ผู ้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมี 
ผลการท�างานดีมีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่กองทุน  
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยไม่ต้องด�าเนินการตามข้อ ๑๐/๕ ก็ได้
 ข้อ ๑๐/๘ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจาก
บุคคลภายนอกอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ออกตามกรณีที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
 (๔) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ 
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐/๖
 การให้ผู ้บริหารกองทุนออกจากต�าแหน่งตาม (๔) คณะกรรมการกองทุนต้องมีมติ 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้บริหารกองทุน
 ข้อ ๑๐/๙ การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจาก
บุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๑๐/๑๐ ผู้บริหารกองทุนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการกองทุนก�าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๑๐/๑๑ เมือ่ผูบ้รหิารกองทุนต้องพ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการ
กองทุนด�าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากต�าแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารกองทุนพ้นจากต�าแหน่ง
 ข้อ ๑๐/๑๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารกองทุน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้บริหารกองทุนตามโครงสร้างและอัตราก�าลังท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงัตามข้อ ๑๐/๒ เป็นผูร้กัษาการแทนและมอี�านาจหน้าทีเ่ช่นเดียวกับผู้บริหารกองทนุ
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หมวด ๑/๓
พนักงำนกองทุน และลูกจ้ำงกองทุน๑๖  

   
 ข้อ ๑๐/๑๓ ให้เลขาธกิารเป็นผูม้อี�านาจในการบรรจแุต่งตัง้หรอืจ้างบคุคลให้เป็นพนกังาน
กองทุนหรือลูกจ้างกองทุน ภายใต้กรอบอัตราก�าลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 การจ้างพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุนให้ท�าเป็นสัญญาจ้างตามต�าแหน่ง และ
คุณสมบัติของพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุนแต่ละต�าแหน่งที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด  
โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
 พนักงานกองทุนมีก�าหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละส่ีปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้าง 
ต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น
 ส�าหรับลูกจ้างกองทุนมีก�าหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี
 ข้อ ๑๐/๑๔ เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานที่เลขาธิการได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุนอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด โดยความเห็นชอบของ 
กระทรวงการคลัง

หมวด ๒
กำรรับเงินและทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของกองทุน

   
 ข้อ ๑๑ กองทุน ประกอบด้วย
 (๑) ทรัพย์สินที่ให้น�าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
 (๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
 (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
 (๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
 (๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
 ข้อ ๑๒ ให้ส�านักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ท่ีกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี  
“กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
 เพือ่ความคล่องตวัในการบรหิารงานกองทนุ ให้ส�านกังานเปิดบญัชอีอมทรพัย์ไว้กบัธนาคาร
ของรฐัหรอืธนาคารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ ช่ือบญัช ี“รบั-กองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ” 
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 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�าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�าเนินคดี การตรวจค้น 
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด�าเนินการนั้น
 (๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู ้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เก่ียวกับ 
การเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือ  
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน
 (๓) ด�าเนินกิจการอื่นที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินจากกองทุนให้จ่ายได้ส�าหรับกรณีดังต่อไปนี้
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้
 (๓) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าตอบแทนอืน่ซึง่จ�าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนกังาน
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อให้การด�าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 (๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน
 (๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓
 อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
ประกาศก�าหนด
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๔ ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้
 หากกรณีใดไม่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๑๖๑๗ การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอ�านาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้บริหารกองทุน ส�าหรับวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
 (๒) ประธานกรรมการกองทุน ส�าหรับวงเงินเกินห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
 (๓) คณะกรรมการกองทุน ส�าหรับวงเงินเกินห้าแสนบาท

 ๑๗ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยกองทนุ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ข้อ ๑๗ การสั่งจ่ายเงินตามที่ได้มีการอนุมัติสั่งจ่ายตามข้อ ๑๖ แล้วให้ด�าเนินการจ่าย 
เป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบธนาคาร
 การออกเช็คสั่งจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการสั่งจ่ายเงินตามข้อ ๑๘
 ข้อ ๑๘ การเปิดบัญชีและการส่ังจ่ายเงินในบัญชีตามข้อ ๑๗ ให้ประกอบด้วยบุคคล 
ที่มีอ�านาจลงนามสองฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
 (๑) ฝ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ เลขาธิการ ผู ้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือ 
ผู้อ�านวยการส่วนกองทุน
 (๒)๑๘ ฝ่ายที่สอง ได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือเลขานุการกรม
 เพื่อประโยชน์ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้ส�านักงาน
เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ชื่อบัญชี “จ่าย-กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” และในการจ่ายเงินให้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗
 ข้อ ๑๙ ให้น�าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับแก่การเก็บเงิน
และทรัพย์สินของกองทุนด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๒/๑
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของกองทุน๑๙  

   
 ข้อ ๑๙/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ข้อ ๑๙/๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละข้ันตอน
ต้องด�าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
มมีาตรการในการป้องกนัการสมยอมในการเสนอราคา การเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั 
หรอืการเป็นผูก้ระท�าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยค�านงึถงึคณุภาพความต้องการ
ของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคา 
ที่เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของทางราชการและกองทุนเป็นส�าคัญ

 ๑๘ข้อ ๑๘ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๑๙หมวด ๒/๑ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน ข้อ ๑๙/๑ และข้อ ๑๙/๒  
เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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หมวด ๓
กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรจัดหำผลประโยชน์ กำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน

และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุน
   
 ข้อ ๒๐ ให้ส�านักงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบการด�าเนินงานของกองทุนและมีอ�านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน
 (๒) รับมอบและจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน  
รวมทั้งการวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน
 (๓) จัดให้มีการจัดท�าแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ�าหน่าย
ทรัพย์สินและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน รวมทั้งด�าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน 
ให้เกิดประโยชน์
 (๔) แต่งตั้งพนักงานกองทุน ตลอดจนก�าหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานกองทุน
 (๕) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน
 (๖) ประสานงานในการด�าเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่คณะกรรมการกองทุนหรือ 
คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย
 ข้อ ๒๑ ในการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณทีีเ่งนิของกองทนุเหลอือยูเ่ป็นจ�านวนมากเกนิความจ�าเป็นทีต้่องจ่ายตามปกติ 
ให้น�าไปจัดหาผลประโยชน์โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 
น�าฝากประจ�าตามระยะเวลาและในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง
 (๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินกองทุน ให้น�าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓  
ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทรพัย์สนิ
ไปดแูลและใช้ประโยชน์ การน�าทรพัย์สนิออกขายทอดตลาด และการน�าทรพัย์สนิไปใช้เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด 
หรืออายัดซึ่งคณะกรรมการ ปปง. ได้ออกไว้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 (๓) ลงทุนอย ่างอื่น โดยได ้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและต้องได ้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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หมวด ๔
กำรบัญชี

  
 ข้อ ๒๒๒๐ ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซ่ึงระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถจัดท�ารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของกองทุนได ้
อย่างถกูต้องตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไป และให้กองทนุจดัท�าและส่งข้อมูลทางการเงนิ หรอื 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
 ข้อ ๒๓๒๑ การปิดบัญชีให้กระท�าปีละคร้ัง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และ 
ให้คณะกรรมการกองทุนจดัท�ารายงานการเงนิส่งให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินตรวจสอบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพ่ือมีความเห็น เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง
และมีความเห็นแจ้งกลับมาแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงาน 
การสอบบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. และนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

หมวด ๕
กำรตรวจสอบภำยในของกองทุน๒๒ 

   
 ข้อ ๒๔ ให้ส�านักงานและคณะกรรมการกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานต่างๆ ของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
แล้วให้ส�านักงานรายงานผลการตรวจสอบพร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 ข้อ ๒๕ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพ่ือก�ากับดูแล
ติดตามการด�าเนินงานตรวจสอบภายใน
 คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการซ่ึงแต่งต้ังจาก
กรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน 
และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

 ๒๐ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยกองทนุ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒๑ข้อ ๒๓ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒๒หมวด ๕ การตรวจสอบภายในของกองทุน ข้อ ๒๔ ถึงข้อ ๒๖ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มกีฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซ่ึงอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ ต้องก�าหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

                                                ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๕๖
                                                      ร้อยต�ารวจเอก  เฉลิม อยู่บ�ารุง
                                                                                    (เฉลิม อยู่บ�ารุง)
                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ข้อ ๒๒๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู ่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้จนกว่าจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

 ๒๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๓๓ ง/หน้า ๑๒/๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง/หน้า ๑/๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินกองทุนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๗  

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 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�าสืบทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่      
ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�า 
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
 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินจิฉยั    
ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด
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ส่วนที่ ๑
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้คืนเป็นเงินจำกกองทุนเมื่อไม่อำจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มำขอรับคืน  

ตำมมำตรำ ๔๙ หรือมำตรำ ๕๑/๑

 ข้อ ๕  เมื่อมีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัย
ไม่ให้ยื่นค�าร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือศาล
มีค�าสั่งให้คืนตามมาตรา ๕๑/๑ และได้มีการส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนแล้ว หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สิน
นั้นได้ ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน
 ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้ ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจาก
กองทุนแทน 
 (๑) ทรัพย์ที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง 
 (๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
 (๓) ทรพัย์สนิทีโ่ดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคนืสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการประเมิน
ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร 
 ข้อ ๗ ให้เจ้าของทรพัย์สนิหรอืผูม้สีทิธติามกฎหมายในทรพัย์สนินัน้ แล้วแต่กรณ ียืน่ค�าขอ   
ต่อส�านักงานก่อนพ้นก�าหนดระยะเวลายี่สิบปี ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ แล้วแต่กรณี  
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 (๑) แบบค�าขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืนตามที่ส�านักงานก�าหนด
 (๒) ส�าเนาค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 (๓) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
 (๔) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 (๕) หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)
 (๖) ส�าเนาค�าพิพากษาของศาล พร้อมใบส�าคัญคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
 (๗) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
 ข้อ ๘ การจ่ายคืนเป็นเงินในกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ ให้จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้น  
ตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ�า 
ของธนาคารออมสินในจ�านวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี
            การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและ        
ค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก�าหนด
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ส่วนที่ ๒
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุน

 ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิได้ โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการโดยอนโุลม
 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กองทุนก�าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ ๓
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนอื่นซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ำยแก่หน่วยงำน บุคคลภำยนอก

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 
 ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก 
พนกังานเจ้าหน้าที ่ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าที ่ช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุการปฏบิตัิ
หน้าที่เพ่ือให้การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
 (๑) จ่ายให้แก่ส�านักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ของส�านักงานทีช่่วยเหลอื หรอืสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้การด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามหลกัเกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังนี้
  (ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่ส�านักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต�่ากว่า ๒๐ ล้านบาท      
ต่อปีงบประมาณ
              (ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนเงินที่ส�านักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทั้งนี้ 
จ�านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้ค�านวณต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
              (ค) การจดัสรรเงนิให้แก่พนกังานเจ้าหน้าที ่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที ่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราที่ส�านักงานก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
        (๒) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และ   
ไม่ใช่ผูม้หีน้าทีต้่องรายงานการท�าธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
              (ก) การน�าสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
กระท�าความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓
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                (ข) การแจ้งความน�าสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคด ี
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่ตามปกติ
วิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว
   (ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน ให้อยู ่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี
 ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๐ (๒) ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้น 
ตามแบบรับแจ้งท้ายระเบียบนี้ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กบัการกระท�าความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงิน และเป็นกรณีทีม่กีารกระท�าความผิดมลูฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินน้ันโดยชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลให้มีการด�าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว 
จนศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ 
 พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึง่ จะต้องส่งใบรบัแจ้งความน�าสบืทรพัย์สนิพร้อมหลกัฐาน
ในการรับแจ้งให้ส�านักงานเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับแจ้ง การลงทะเบียนนั้น 
ให้เป็นไปตามที่ส�านักงานก�าหนด 
 ข้อ ๑๒ ถ้ามีผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สินหลายคน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๑๓ ผูแ้จ้งความน�าสบืทรพัย์สนิ หรอืทายาทโดยธรรมของผูแ้จ้งความน�าสบืทรพัย์สนินัน้  
แล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นค�าขอต่อส�านักงานภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่ทราบค�าสั่งศาลท่ีให้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตกเป็นของแผ่นดินและ 
เป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบันทึกแจ้งความน�าสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
 (๒) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
 (๓) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 (๔) ส�าเนาค�าพิพากษาของศาล พร้อมใบส�าคัญคดีถึงที่สุด
 (๕) หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู ้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตาม 
ระเบียบนี้ (ถ้ามี)
 ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การด�าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยให้น�าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามข้อ ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๔
ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรของพนักงำนกองทุน

 ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุน ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก�าหนด

ส่วนที่ ๕
ค่ำใช้จ่ำยอื่นเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน ตำมข้อ ๑๓ ของระเบียบ

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

 ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามข้อ ๑๓ ของระเบยีบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิว่าด้วยกองทุนการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
 (๑) สนับสนุนการด�าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�าเนินคดี การตรวจค้น 
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมท้ังการสนับสนุน หน่วยงานอื่น  
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการด�าเนินการนั้น
 (๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับ 
การเผยแพร่และการให้ข้อมลูข่าวสาร การประชมุหรอืการจดัการศึกษาอบรม การร่วมมือ ท้ังในประเทศ 
และระหว่างประเทศ และการด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน
 (๓) ด�าเนินกิจการอื่นที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการด�าเนินการ 
ตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของ
เอกชน
 (๒) ผู ้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องจัดท�าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระส�าคัญ ดังนี้
  (ก) วัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลความจ�าเป็น ที่แสดงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
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  (ข) สาระส�าคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได้แก่ รายละเอียดของกิจกรรม 
ขอบเขตการด�าเนนิงาน ระยะเวลาการด�าเนนิงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือภารกจิ 
และจ�านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน
      (ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
 (๓) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็น 
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของ 
ทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติ
ของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
 (๔) การพิจารณาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๖
 (๕) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องยื่นค�าขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ 
รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริมนั้น สละสิทธิในค�าขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ 
ที่ผู้นั้นจะยื่นขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้
 (๖) เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมด�าเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ  
สิ้นสุดลง ให้รายงานผลการด�าเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ
 (๗) แผนงาน โครงการ  หรือภารกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว อาจถูกระงับ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหน่ึงหรือท้ังหมดก็ได้ ถ้าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจน้ัน 
ไม่สามารถด�าเนนิการต่อไปได้หรอืไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนัน้ และให้ผู้ได้รับการสนบัสนนุ
หรือส่งเสริม คืนเงินท่ีได้รับไปแล้วจากกองทุนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งระงับ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล่าว

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                       พันต�ารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์
                                      ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(เอกสำรแนบท้ำย แบบรับแจ้งควำมน�ำสืบทรัพย์สิน)
บันทึกกำรรับทรำบสิทธิและเงื่อนไขในกำรรับเงินค่ำตอบแทน

ในกำรแจ้งควำมน�ำสืบทรัพย์สิน

 ข้าพเจ้า ...................................................................................................เลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชน/เลขบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เลขหนังสือเดินทาง...............................................................  
ได้รับทราบสิทธิและเงื่อนไขในการรับเงินค่าตอบแทนในการแจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ . –
 ๑. ผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่
ต้องรายงานการท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน       
 ๒. การแจ้งความน�าสืบทรัพย์สินเป็นผลให้ศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เก่ียวกับกระท�า 
ความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ (ครบก�าหนดหนึ่งปีนับแต่ค�าสั่งศาลให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุดโดยไม่มีผู้ยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งศาล)
 ๓. การแจ้งความน�าสืบทรัพย์สินจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว 
 ๔. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ท้ังนี้ ไม่เกิน  
๑ ล้านบาทต่อคดี
 ๕. ถ้ามีผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สินหลายคน คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามที่เห็นสมควร
 ๖. ผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สินหรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี  
ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นค�าขอต่อส�านักงาน ปปง. อีกครั้ง ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ทราบ
ค�าสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�าความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓  
(ครบก�าหนดหนึ่งปีนับแต่ค�าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงท่ีสุดโดยไม่มีผู ้ยื่นค�าร้องคัดค้าน 
ค�าสั่งศาล)*** พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบันทึกแจ้งความน�าสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
 (๒) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
 (๓) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 (๔) ส�าเนาค�าพิพากษาของศาล พร้อมใบส�าคัญคดีถึงที่สุด
 (๕) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ (ถ้ามี)

                                     (ลงชื่อ)    ผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน
                                        (.........................................)

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

***หมำยเหตุ การขอรับเงินค่าตอบแทนจะมีผลตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเม่ือผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน 
ได้ยื่นค�าขอรับเงินค่าตอบแทนเมื่อครบก�าหนด ๑ ปี นับแต่ค�าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด โดยไม่มีผู้ยื่น
ค�าร้องคดัค้านค�าสัง่ศาลในคดทีีศ่าลมคี�าสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ ทัง้น้ี ค�าร้องขอรับเงนิค่าตอบแทนต้องยืน่ภายใน 
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค�าสั่งศาลในคดีดังกล่าว
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ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
เรื่อง อัตรำค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนที่จ่ำยจำกเงินกองทุนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 เพื่อให้การก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนท่ีจ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบ 
คณะกรรมการกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
การจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติ 
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จึงออกประกาศก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ อัตราค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุน เม่ือไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ 
ผูม้าขอรบัคนืตามข้อ ๕ ของระเบยีบคณะกรรมการกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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�าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
การปฏิบตัหิน้าทีเ่พือ่ให้การด�าเนนิงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จ่ายตามอัตรา ดังต่อไปนี้
 (๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ให้จ่ายในกรณ ี
ที่ส�านักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต�่ากว่า ๒๐ ล้านบาทต่อปีงบประมาณ โดยจ่ายในอัตรา 
ร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนเงนิทีส่�านกังานส่งเข้ากองทนุ แต่ท้ังนี ้จ�านวนเงนิทีส่่งเข้ากองทนุทีใ่ช้ค�านวณ
ต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
 (๒) กรณีบุคคลภายนอกผู้แจ้งความน�าสืบทรัพย์สิน ให้จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๕ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่ศาลมีค�าสั่งเป็นที่ยุติให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว  
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โดยพิจารณาตามราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ค�าสั่งศาลเป็นท่ียุติ หรือ ณ วันส่งมอบทรัพย์สินให้กับ 
รัฐบาลไทย หรือหน่วยงานของรัฐไทยส�าหรับคดีที่มีการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอก 
ราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี 
 ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซ่ึงจ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การด�าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นนอกเหนือจากอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ 
ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ข้อ ๕ อัตราค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนตามข้อ ๑๕  
ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการก�าหนด 
 ข้อ ๖ อัตราค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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�ารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์
                                      ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ว่ำด้วยพนักงำนกองทุน 

  พ.ศ. ๒๕๕๗

 เพือ่ให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิได้บคุลากรท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและให้มีหลักประกัน ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม มีความม่ันคงและก้าวหน้า
ในการท�างาน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ วนัที ่๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗”
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “พนักงานกองทุน” หมายความว่า ผู้ซึ่งส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
         ข้อ ๔ การก�าหนดต�าแหน่ง ประเภท คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม การสรรหา  
การเลือกสรร การจ้าง แบบสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมินการปฏิบัติงาน 
วินัยและการรักษาวินัย การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกองทุน ให้น�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
 ในกรณีท่ีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ก�าหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าส่ังของราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยอนุโลม
 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการ 
ตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ และค�าสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินจิฉยั
ชี้ขาด และให้ถือว่าเป็นที่สุด

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗       
                                                        พันต�ารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์
                                      ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของผู้มีหน้ำที่รำยงำน

พ.ศ. ๒๕๕๙
  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับท่ี 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 
ว่าด้วยการก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “ผู้มีหน้าทีร่ายงาน” หมายความว่า ผูม้หีน้าทีร่ายงานการท�าธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๔ ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเกีย่วกบั
การรายงานการท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๕ ในการก�ากบัและตรวจสอบการปฏบิติัตามข้อ ๔ พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องได้รับมอบหมาย 
เป็นหนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด
  ในการก�ากับและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการก�ากับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย เลขาธิการหรือรองเลขาธิการท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ�านวยการ
กองก�ากับและตรวจสอบ ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจาก 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๑/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
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ผูม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างน้อยจ�านวนสองคนเป็นกรรมการ 
 ให้เลขาธิการแต่งต้ังข้าราชการของส�านกังานเป็นกรรมการและเลขานกุารจ�านวนหนึง่คน
และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
 องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น�ากฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) พิจารณาผลการก�ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่
รายงาน
 (๓) เชิญผู ้แทนหน่วยงาน หรือผู ้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น 
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่
 (๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธการมอบหมาย 
 ข้อ ๘ ให้ส�านักงานแจ้งผลการด�าเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน
และหน่วยงานก�ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร และ
ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ดิตามผลการด�าเนนิการจนกว่าผู้มีหน้าทีร่ายงานจะปฏบิติัตามกฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติ
 ข้อ ๙ ในกรณีท่ีพบว่าผู้มีหน้าท่ีรายงานผู้ใดกระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามที่กฎหมายก�าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการด�าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป
 ข้อ ๑๐ ในการก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการ 
อาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งค�าแนะน�าเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้
 ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                              วิษณุ เครืองาม
                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ

เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๙

  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า 
ข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียด 
เก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี
หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นก�าหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร
เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส�าหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียด
เก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปี 
นับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้ 
 ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษารายละเอียด 
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 (๑) นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ ยง 
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 (๒) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
 (๓) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายท่ีอาจเกดิขึน้ก่อนการน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ บรกิารใหม่ 
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๖/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙



273ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 (๔) การท�าธุรกรรมของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท�าขึ้นเพื่อบริหาร 
ความเสี่ยงส�าหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย
 (๕) การปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าท่ีใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูล 
ที่น�ามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน
 (๖) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า
 (๗) การด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่
  (ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกัน 
ทางกฎหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  (ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  (ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจ�านงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  (ง) ผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในการท�าธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
 (๘) การตรวจสอบการมอบอ�านาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนาม 
ของลูกค้า
 (๙) ผลการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน
 (๑๐) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 (๑๑) การด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 (๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่
เลขาธิการประกาศก�าหนด
 ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามข้อ ๕ อาจจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
 ข้อ ๗ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ลูกค้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
 (๑) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรือน�ากลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
 (๒) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับ 
รายละเอียดนัน้หรอือยูใ่นรปูแบบท่ีสามารถแสดงรายละเอยีดทีไ่ด้รบัให้ปรากฏข้อมลูได้อย่างถกูต้อง
 (๓) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดังกล่าวลงในสื่อบันทึกข้อมูลหรือส่งผ่านระบบ 
สารสนเทศอื่นให้ส�านักงานได้ตามที่ส�านักงานก�าหนด
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 (๔) เลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ข้อ ๘ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลกูค้าตามระเบยีบนี ้ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเกบ็รกัษาไว้อย่างถกูต้อง
ครบถ้วนตามวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าว 
ได้ตามที่ส�านักงานก�าหนด
 ข้อ ๙ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศหรือ 
ค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 
                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                         วิษณุ  เครืองาม
                                                   ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ

ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติกำร
ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 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�าเนินคด ี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙”  
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “คดี” หมายความว่า  คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 
 “ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ” หมายความว่า 
 (๑) ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ กรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ เลขาธิการ  
รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�าแหน่ง
หรือหน้าที่ไปแล้ว หรือ
 (๒) ผูช่้วยเหลอืผูป้ฏบิตัหิน้าที ่ได้แก่ บคุคลทีผู้่ปฎบิติัหน้าทีม่อบหมายหรือร้องขอให้ปฏบิติั
หน้าที่ราชการหรือให้ด�าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�าแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว
 ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้แสดง
ความจ�านงต่อส�านักงานตามแบบ ปปง.- ชล.๑ ท้ายระเบียบนี้ เมื่อส�านักงานได้รับเรื่องจากผู้มีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือแล้ว และพิจารณาเห็นว่าเป็นคดีความที่ถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่อง 
มาจากการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และส�านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี
ต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง ให้ส�านักงานด�าเนินการช่วยเหลือทั้งในชั้น
สอบสวน ไต่สวน หรือถูกฟ้องคดีตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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 ข้อ ๕ การขอรับความช่วยเหลือในชั้นศาล ให้ส�านักงานส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการ 
แก้ต่างคดี ในกรณีท่ีพนักงานอัยการปฏิเสธหรือมีเหตุขัดข้องในการรับแก้ต่างให้ และส�านักงาน
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทนายความด�าเนินคดีแทน ให้มีสิทธิว่าจ้างทนายความด�าเนินคดีได้ 
 ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในชั้นสอบสวน ไต่สวน หรือ 
ถูกฟ้องคดี ให้ส�านักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของส�านักงานหรือจากเงินกองทุนการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๑) การช�าระค่าธรรมเนียมศาล
 (๒) การจ้างทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�าหนดท้ายระเบียบนี้
 (๓) การวางหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
 (๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน 
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าแปลเอกสาร  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดนิเผชิญสบืของศาล และการอ่าน แปล ตคีวาม และวเิคราะห์ภาพถ่ายดงักล่าว
 (๕) ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 (๖) ค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน
 (๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในชั้นสอบสวน ไต่สวน หรือถูกฟ้องคดี นอกเหนือจาก (๑)  
ถึง (๖) โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ
 ข้อ ๗  ในคดอีาญาเมือ่ผูม้สีทิธิได้รบัความช่วยเหลอืมคีวามประสงค์ขอรบัความช่วยเหลอื
ในการขอออกหนงัสอืรบัรองการปล่อยตวัชัว่คราวให้แสดงความจ�านงต่อส�านกังาน และให้เลขาธกิาร
พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ ปปง. - ชล.๒ ท้ายระเบียบนี้ เพื่อน�าไป
มอบให้พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี 
 หนังสือรับรองตามแบบ ปปง.- ชล.๒ ตามวรรคหนึ่งจะต้องระบุจ�านวนเงินที่ส�านักงาน 
ต้องชดใช้ให้แก่พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผู้มีสิทธิได้รับ 
ความช่วยเหลือผิดสัญญาประกัน 
 ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานไต่สวน พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลเรียกให้ชดใช้เงินตามหนังสือรับรองการขอปล่อยตัวชั่วคราว  
ให้ส�านกังานจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม แคชเชียร์เช็ค หรอืตัว๋แลกเงนิน�าส่งผู้มอี�านาจในการปล่อยชัว่คราว
ตามกฎหมาย
 กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด�าเนินคดี ให้ส�านักงานร้องขอต่อ
พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี เพื่อขอลด งด หรือคืนเงิน 
ตามสัญญาประกัน
 เงินทีไ่ด้รับคนืตามวรรคสองให้ส�านกังานน�าส่งเข้าคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิหรอืคนืแก่กองทนุ       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แล้วแต่กรณี  
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 ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดได้วางหลักประกันไปก่อนที่
ส�านักงานได้ออกหนังสือรับรองให้ตามความในข้อ ๗ อาจขอให้ส�านักงานออกหนังสือรับรอง 
เพื่อน�าไปมอบให้พนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี  
แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี 
ที่จ่ายไปตามข้อ ๖ คืนจากพนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
หรอืบคุคลอืน่ใด ให้ผู้มสีทิธิได้รบัความช่วยเหลอืดงักล่าวเรยีกร้องเงนิดงักล่าวและน�าส่งคนืส�านกังาน
ตามที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่เกินจ�านวนที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
อาจมอบให้ส�านักงานเป็นผู้รับแทนก็ได้
 ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
 ในกรณีมปัีญหาเกีย่วกบัการตคีวามและการปฏบิติัตามระเบยีบนี ้ ให้คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินมีอ�านาจวินิจฉัย

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                            นายวิษณุ  เครืองาม
                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ้ำงทนำยควำม

 ข้อ ๑ ให้ส�านักงานแต่งตั้งทนายความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้กับส�านักงาน 
 ในคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับ 
ความช่วยเหลือตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป จะเสนอทนายความที่มีความรู้ ประสบการณ์ ให้ส�านักงานพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งก็ได้แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับส�านักงาน
 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�านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าจ้างทนายความตามข้อ ๒ จ�านวน  
๓ คน โดยมีรองเลขาธิการท่ีเลขาธิการมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าท่ีก�าหนดค่าจ้างทนายความ 
โดยให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความยากง่ายของลักษณะคดี 
 (๒) เวลาและงานที่ทนายความได้ปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องนั้นๆ 
 (๓) ความเอาใจใส่ในการด�าเนินคดี
 (๔) ค่าใช้จ่ายที่ทนายความได้เสียไป 
 ข้อ ๔ การปฏิบัติงานของทนายความให้เป็นไปตามมรรยาททนายความและสัญญาว่าจ้าง
ทนายความที่ท�าขึ้นไว้ระหว่างส�านักงานกับทนายความ และหากพบมีการประพฤติผิดให้ส�านักงาน
เพิกถอนบุคคลนั้นออกจากการเป็นทนายความได้
 ข้อ ๕ ในคดีที่มีลักษณะเป็นการกระท�าของผู้มีอิทธิพล หรือเป็นการกระท�าที่มีเครือข่าย
องค์กรอาชญากรรม หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้มีสิทธิ 
ได้รบัความช่วยเหลอืตัง้แต่ ๒ รายข้ึนไป หรือต้องใช้ทนายความทีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
หากคณะกรรมการประเมินค่าจ้างทนายความเห็นสมควรจะจ่ายค่าทนายความเกินกว่าข้อ ๒  
ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ในการว่าจ้างทนายความตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลต่อไปนี้เสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
ค่าจ้างทนายความพิจารณาอนุมัติ   
 (๑) ส�านักงาน หรือ
 (๒) ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
 ข้อ ๖ ให้ส�านักงานลงนามในสัญญาว่าจ้างทนายความในการด�าเนินคดีโดยให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล หรือเพิกถอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ค�ำอธิบำย  
 ๑. ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกไต่สวน/ถูกกล่าวหา/ถูกฟ้อง
 ๒. ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์
 ๓. ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี 
 ๔. ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือค�าฟ้อง พร้อมแนบส�าเนาหลักฐานการถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา 
หรือถูกฟ้อง 
 ๕. ให้ระบุงานในหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานที่เป็นเหต ุ
แห่งการถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดี
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ค�ำอธิบำย  
 ๑. ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมต้ังแต่เลข ๑ เรียงเป็นล�าดับไปจนถึง 
สิ้นปีปฏิทินทับ เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
 ๒. ให้ระบุวันที่ออกเลขหนังสือรับรอง
 ๓. ให้ระบุต�าแหน่ง “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. ให้ระบุชื่อผู้ยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว 
 ๙. ให้ระบุชื่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายซึ่งมีอ�านาจลงนามในหนังสือรับรอง
 ๑๐.  ให้ระบุต�าแหน่งและส่วนราชการภายในที่สังกัด หากเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฎิบัติหน้าที่ ให้ระบุชื่อต�าแหน่งที่
ได้รับมอบหมาย เลขที่ค�าสั่งและวันที่ออกค�าสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี)
 ๑๑.  ให้ระบุวงเงินประกัน

หมำยเหตุ  
 ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จะต้องเป็น กรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงาน 
เจ้าหน้าที ่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ซึง่ถกูฟ้องหรอืถกูด�าเนนิคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการ ตามอ�านาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�าแหน่งหรือหน้าท่ีไปแล้ว และ
หมายความรวมถึงบุคคลที่ผู ้ปฎิบัติหน้าที่มอบหมายหรือร้องขอให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือให้ 
ด�าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการ
ตามอ�านาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากต�าแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว โดยส�านักงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
การกระท�าทีถ่กูสอบสวน ถูกไต่สวน หรอืถกูฟ้องคดอีนัเนือ่งมาจากการปฏบิตักิารตามอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายโดยชอบ และส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมไิด้เป็นผู้ถกูกล่าวหาหรือ
ฟ้องคดีนั้นเอง
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรแจ้งรำยกำรเกี่ยวกับกำรน�ำเงินตรำ

หรือเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการน�าเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “เงินตรา” หมายความว่า เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 “เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงนิตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ีศุลกากร” หมายความว่า พนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าท่ีศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการน�าเงินตราเกินกว่า 
จ�านวนทีเ่จ้าพนักงานควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิประกาศก�าหนด หรอืเงนิตราต่างประเทศอนัมมีลูค่า
รวมกันเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด แล้วแต่กรณี เข้ามาในหรือออกไปนอก
ประเทศ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรทีไ่ด้รบัแจ้งด�าเนนิการรวบรวมและจดัส่งข้อมลูดังกล่าวไปยงั
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ข้อ ๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าผู้ที่น�าเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ 
อันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดตามข้อ ๔ ผู้ใด ไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราหรือ 
เงินตราต่างประเทศ หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินตราหรือเงินตรา 
ต่างประเทศท่ีแจ้งรายการนัน้เป็นทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิอาญาหรอืการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีศุลกากรที่พบพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น  
ด�าเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลนั้นไปยังส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือให ้
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๗/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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 ข้อ ๖ การจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท�าความตกลงกับกรมศุลกากร 

                                        ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                          วิษณุ  เครืองาม
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรจัดท�ำเอกสำรหลักฐำน และกำรอ�ำพรำงตน

พ.ศ. ๒๕๕๙
  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป ้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการจัดท�าเอกสารหลักฐาน และการอ�าพรางตน พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานใดที่จ�าเป็นต้องจัดท�าขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
 “การอ�าพรางตน” หมายความว่า การด�าเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือ
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปทางอื่น หรือเพ่ือมิให้รู้ความจริงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ หรือ 
ค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณมีปัีญหาเกีย่วกับการปฏิบตัติามระเบยีบน้ี ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ การจัดท�าเอกสารหลักฐานใดขึ้น หรือการอ�าพรางตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะกระท�าได้ในกรณีมีความจ�าเป็นในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ 
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด  
การด�าเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการด�าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส�านักงานอาจท�าความตกลงหรือด�าเนินการใดๆ  
เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๒๒/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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 ข้อ ๖ การปฏิบัติตามระเบียบนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของครอบครัว รวมถึงความเป็นส่วนตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จึงให้การด�าเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบนี้ เป็นเรื่องที่มีชั้นความลับ
 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการหรือลูกจ้างของส�านักงานผู้ใด เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับสถานที่ บุคคล เอกสาร หรือหลักฐาน หรือวิธีการด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการตามระเบียบนี ้
อันอาจเกิดความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒
กำรจัดท�ำเอกสำรหลักฐำน

 ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจ�าเป็น 
ต้องจัดท�าเอกสารหลักฐานใดขึ้น ให้จัดท�าบันทึกเป็นหนังสือท่ีมีชั้นความลับแสดงเหตุผล 
ความจ�าเป็นในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ
 การอนุมัติสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการจัดท�าเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นอ�านาจของเลขาธิการ
 ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ถือหรือครอบครองเอกสารหลักฐาน ใช้ประโยชน์เอกสาร
หลักฐานเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจ หรือหน้าที่ตามค�าสั่งที่ได้รับมอบหมายและระเบียบนี ้
อย่างเคร่งครัด
 ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าเอกสารหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติ
สัง่การตามข้อ ๗ อาจด�าเนนิการเอง หรอืร้องขอหรือประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
หรือผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการจัดท�าเอกสารหลักฐานดังกล่าว แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้ันรายงานโดยจัดท�าบันทึก 
เป็นหนังสือที่มีชั้นความลับให้เลขาธิการทราบ และแจ้งเรื่องให้นายทะเบียนทราบต่อไป

หมวด ๓
กำรอ�ำพรำงตน

 ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจ�าเป็น 
ต้องอ�าพรางตนในองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใด ให้จัดท�าบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับ
แสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ
 การอนมุตัสิัง่การให้พนกังานเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการอ�าพรางตนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นอ�านาจ
ของเลขาธิการ
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 ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติต้องปฏิบัติภารกิจ หรือหน้าที่ตามค�าส่ังที่ได้รับ 

มอบหมายและระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

 ข้อ ๑๒ ในการอ�าพรางตนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติส่ังการตามข้อ ๑๐  

แจ้งเรือ่งการอนมุตัโิดยอาจปกปิดเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่สมควรเปิดเผย โดยจดัท�าบนัทกึเป็นหนงัสอื

ที่มีชั้นความลับให้นายทะเบียนทราบ

 เพ่ือประโยชน์ในการอ�าพรางตน พนกังานเจ้าหน้าทีอ่าจร้องขอหรอืประสานความร่วมมอื

กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินในการด�าเนินการดังกล่าว และเมื่อด�าเนินการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 

รายงานโดยจดัท�าบนัทกึเป็นหนงัสอืทีม่ชีัน้ความลับให้เลขาธกิารทราบ และแจ้งเร่ืองให้นายทะเบยีน 

ทราบต่อไป

หมวด ๔
กำรควบคุม กำรเก็บรักษำ และกำรท�ำลำยเอกสำร ข้อมูล

 ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับอ�านวยการสูงขึ้นไปเป็นนายทะเบียน ท�าหน้าที่

ในการควบคุม เก็บรักษาทะเบียนข้อมูลเอกสารหลักฐาน และการอ�าพรางตน เพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ

 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนได้ แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ

 ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดท�าเอกสารหลักฐาน หรืออ�าพรางตน

รายงานผลความคืบหน้าการด�าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อยืนยันเหตุผลความจ�าเป็นที่จะต้องใช ้

เอกสารหลกัฐาน หรอือ�าพรางตนทกุ ๖ เดอืนนับตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอนมุตั ิหรอืเมือ่เสรจ็สิน้ภารกจิหรอื

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ให้จัดท�าบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับเสนอต่อ 

เลขาธิการทราบ

 ข้อ ๑๕ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหมดความจ�าเป็นแล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีส่่งให้นายทะเบยีนเพือ่ท�าลาย ส่วนข้อมลูข่าวสารอืน่ทีไ่ด้จากการปฏบิติัหน้าที ่หากเหน็ว่า

หมดความจ�าเป็นจะส่งนายทะเบียนเพื่อท�าลายก็ได้

 ในการท�าลายตามวรรคหนึง่ ให้นายทะเบยีนเสนอขออนมัุติต่อเลขาธกิาร และเม่ือด�าเนนิการ 

เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ
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หมวด ๕
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่

 ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบนี้ ผู ้ใดกระท�านอกเหนือ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบส�าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้โดยสุจริต หากถูกฟ้องทางแพ่ง ทางอาญาหรือ 
ทางปกครองให้ได้รับความช่วยเหลือในการด�าเนินคดีจากส�านักงานตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                          วิษณุ  เครืองาม
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะกำรกระท�ำควำมผิด

ตำมมำตรำ ๕๘ วรรคสอง
                  
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท�าความผิด
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถพิจารณาด�าเนินการกับทรัพย์สินที ่
เกี่ยวกับการกระท�าความผิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับ
การกระท�าความผิดท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน ความมัน่คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลัง
ของประเทศหรอืเป็นการกระท�าความผดิข้ามชาติหรือเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรม หรือ
ผู้ทรงอิทธิพลที่ส�าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง โดยในการพิจารณาว่า 
การกระท�าความผิดดังกล่าวเข้าลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่ ให้ค�านึงถึงข้อเท็จจริง 
และเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ประกอบด้วย
 (๑) ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตั้งแต่ 
ห้าแสนบาทขึ้นไป
 (๒) เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเม่ือเทียบกับความเสียหาย หรือมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
 (๓) มีลักษณะการกระท�าความผิดที่ร้ายแรงอันกระทบต่อความรู ้สึกของประชาชน 
ส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศหรือประชาชนเป็นจ�านวนมาก
 (๔) เป็นความผิดที่มีความซับซ้อนหรือด�าเนินการในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ 
 ข้อ ๒ ในการพิจารณาว่าการกระท�าความผิดใดมีลักษณะตามข้อ ๑ หรือไม่ ให้ส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิพจิารณาตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานหรอืบคุคล
ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบ 
คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาด�าเนินการ และการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน
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 ข้อ ๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจด�าเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และ
ประกาศน้ี ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณายุติการด�าเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีมติให้ด�าเนินการต่อไป
เป็นการเฉพาะราย
 ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป็นผู้ชี้ขาด
 ข้อ ๕๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                        สุทธิพล  ทวีชัยการ
                                                   ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน้า ๓๑/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง/หน้า ๑/๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึงประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ แล้วแต่กรณี 
 “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการ
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่งหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณมีปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการมอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าด 
และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด
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หมวด ๑
อ�ำนำจหน้ำที่ประธำนกรรมกำร และเลขำนุกำร

   

 ข้อ ๕ ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 (๑) ก�าหนดวันประชุมไว ้ล ่วงหน้า เว ้นแต่มีเรื่องส�าคัญหรือจ�าเป็นหรือเร ่งด่วน  

อาจเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้

 (๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 

ให้ความเห็นชอบกับการจัดระเบียบวาระการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ

 (๓) สั่งเปิดประชุม ปิดประชุม พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม 

ได้ตามที่เห็นสมควร

 (๔) ควบคุมและด�าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

 (๕) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม

 (๖) มอบหมายเลขานุการ เพื่อด�าเนินการใดๆ ตามมติคณะกรรมการ

 (๗) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดจนถึงบริเวณที่ประชุม

 (๘) มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 ข้อ ๖ ให้เลขานุการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 (๑) เรียกหรือนัดประชุม หรือแจ้งการนัดประชุมตามค�าสั่งของประธานกรรมการ

 (๒) เตรยีมระเบียบวาระการประชมุ ข้อมลู หรอืเอกสารท่ีเกีย่วข้องตามทีป่ระธานกรรมการ

มอบหมาย 

 (๓) ช่วยประธานกรรมการในการควบคุมการออกเสียงลงมติ และบันทึกการออกเสียง 

ลงมติ

 (๔) รับผิดชอบและควบคุมการจัดท�ารายงานการประชุม

 (๕) แจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

 (๖) อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการประชุม

 (๗) รักษารายงานการประชุม ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

 (๘) มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบน้ี หรือตามท่ีประธานกรรมการ 

มอบหมาย 
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หมวด ๒
กำรประชุม

   
 ข้อ ๗ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ 
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม โดยให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
 ข้อ ๘ ในการประชุม ผู ้ที่เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากเลขานุการ ผู ้ช่วยเลขานุการ  
รองเลขาธิการ ผู ้อ�านวยการกอง และข้าราชการส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแล้ว  
ให้เป็นไปตามค�าสั่งของประธานกรรมการ 
 ข้อ ๙ ให้ด�าเนนิการประชมุเป็นการลับในกรณกีารใช้อ�านาจวนิจิฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙     
วรรคสาม หรือกรณีอื่นใดที่ประธานกรรมการเห็นสมควร และบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้ 
คือ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคคลผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการเท่านั้น 
 ข้อ ๑๐ ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการคนหนึง่คนใดโดยเฉพาะ หรอืมส่ีวนได้เสยีแล้วแต่กรณี ให้ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว
 ข้อ ๑๑ ในการประชมุ ให้คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งทีม่อียูใ่นระเบยีบวาระการประชมุ 
และต้องด�าเนินการพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามล�าดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น 
 การเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระการประชมุ การถอนเร่ืองออกจากระเบยีบวาระการประชมุ
การพักประชุม การเลื่อนการประชุม การปิดประชุม หรือการยกเลิกประชุม ก่อนเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระการประชุมจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ และ 
ให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นสมควรจะให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการก็ได้ และ 
อาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็ได้
 ข้อ ๑๒ การนัดประชุมต้องท�าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามวัน
 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดล่วงหน้าน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่งก็ได้
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 ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานท่ีประชุม 
จากที่ก�าหนดไว้เดิมให้เลขานุการด�าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคน 
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมนั้นเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๑๓ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การประชุมตามความจ�าเป็นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน ณ ภูมิล�าเนา หรือ 
สถานที่ท�าการงานหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการและกรรมการก�าหนด ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ ๑๒ วรรคสอง และหากมีเหตุจ�าเป็นจะส่งเพิ่มเติมอีก 
ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
 การนัดประชุมหรือการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมตามข้อ ๑๒ วรรคสาม 
และการส่งระเบยีบวาระการประชมุ ข้อมลู หรอืเอกสารตามวรรคหนึง่ อาจจดัส่งทางไปรษณย์ี โทรสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน หรือวิธีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ
เห็นสมควร ก็ได้
 ข้อ ๑๔ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล�าดับดังนี้
 (๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 (๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 (๓) เรื่องเพื่อทราบ
 (๔) เรื่องเพื่อพิจารณา
 (๕) เรื่องอื่นๆ
 ข้อ ๑๕ ให้กรรมการและบุคคลท่ีมาประชุม ลงลายมือช่ือในเอกสารบัญชีรายชื่อที่จัดไว้ 
และให้เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการประชุม

หมวด ๓
กำรลงมติ

   
 ข้อ ๑๖ การวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการให้ถอืเสียงข้างมากของกรรมการผูม้าประชมุ 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยห้ามมิให้งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การคัดเลือกบุคคล 
ตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมคีะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
 ข้อ ๑๗ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุม 
เสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงคะแนนลับ
 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานกรรมการ 
เป็นผู้ก�าหนดวิธีปฏิบัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมเป็นครั้งๆ ไป
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 ข้อ ๑๘ ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุตามวาระทกุครัง้ ประธานอาจมอบหมายให้เลขานกุาร

สรุปมติของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามติที่ประชุมเรื่องใดเป็นเรื่องท่ีส�าคัญและสมควร 

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือเลขาธิการ  

เป็นผู้แถลงก็ได้

หมวด ๔
กำรจัดท�ำและกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 

   

 ข้อ ๑๙ ให้เลขานกุารจดัท�ารายงานการประชมุ และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ให้การรับรองในการประชุมคราวต่อไป หรือในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนเลขานุการโดยความเห็นชอบ 

ของประธานกรรมการจะส่งรายงานการประชุมนั้นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน 

เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ณ ภูมิล�าเนา หรือสถานท่ีท�าการงานหรือสถานที่อื่นใดตามที ่

ประธานกรรมการและกรรมการก�าหนดก็ได้ โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่

กรณีมีเหตุจ�าเป็นเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงเหตุจ�าเป็นท่ีไม่สามารถเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการภายในก�าหนดระยะเวลาได้

 รายงานการประชุมทุกครั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายชื่อประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ กรรมการทีม่าประชมุ ทีไ่ม่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชมุ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 

เหตุผล โดยสรุปประเด็นซึ่งเป็นสาระส�าคัญ และมติของคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง 

 เมื่อคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้เลขานุการลงลายมือชื่อ

ก�ากับไว้ในรายงานการประชุม

 ให้เลขานุการจัดท�าส�าเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งชุดและเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม

 ข้อ ๒๐ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม 

ที่รับรองแล้วจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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หมวด ๕
กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อยในกำรประชุม

   
 ข้อ ๒๑ สถานที่ประชุมย่อมเป็นท่ีเคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้อง
ประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือ
เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ารายงาน 
การประชุม เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ หรอืเพือ่การอืน่ใดโดยได้รบัอนญุาตจากประธานกรรมการ
 ในกรณีมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพและเสียง เพื่อประโยชน์ 
ในการจัดท�ารายงานการประชุม ให้เลขานุการเก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพ
หรือการบันทึกภาพและเสียงไว้จนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ได้กลับมาร่วมประชุมและมิได้ทักท้วง จึงจะท�าลายหรือลบสิ่งที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงหรือ
แถบบันทึกภาพดังกล่าวได้
 ข้อ ๒๓ ในที่ประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้
 (๑) ใช้ถ้อยค�าที่ไม่สุภาพ กล่าวค�าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้ายบุคคลอื่น
 (๒) ดูหมิ่น เหยียดหยามกรรมการ
 (๓) กล่าวถ้อยค�าที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
 (๔) ขัดขวางการพิจารณาหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของคณะกรรมการ
 ข้อ ๒๔ ผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาระเบียบและ 
ความเรียบร้อยในการประชุม ประธานกรรมการมีอ�านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�าพูด หรือ 
สั่งการอื่นใดตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
 ในกรณีผู ้ใดขัดค�าสั่งประธานกรรมการและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�า 
การให้เสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการ ประธานกรรรมการมีอ�านาจสั่งให้ผู ้นั้นหยุดกระท�า 
การในเรื่องนั้น หรือสั่งให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
 ค�าสั่งของประธานกรรมการตามความในหมวดนี้ ให้ถือเป็นที่สุด
 ข้อ ๒๕ บุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมต้องรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับการ 
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามค�าสั่งของประธานกรรมการ
 การเปิดเผยหรือเผยแพร่มติหรือผลของการประชุมหรือรายงานการประชุมทั้งหมด 
หรอืบางส่วน ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา หรือโดยความเหน็ชอบของประธานกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใด 
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โดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรอืในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรือ่งการด�าเนนิการในการประชมุ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 ข้อ ๒๖ ในกรณีมผู้ีกระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามความในหมวดนี ้ประธานกรรมการ
อาจพิจารณามอบหมายให้เลขานุการด�าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้

                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                      นายสุทธิพล ทวีชัยการ
                                                    ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรมี ใช้ และพำอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๕๙
  
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๔๖/๒ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 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  
 “พนกังานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน             
 ข้อ ๔ ให้เลขาธกิารเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี ้และให้มอี�านาจออกค�าส่ังหรอืประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

  
 ข้อ ๕ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ตามระเบียบนี้ หมายความว่า อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ของส�านักงานซึ่งได้ท�าเครื่องหมายและบัญชีไว้แล้ว
 ข้อ ๖ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ให้น�าไปใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการเท่านั้น
 ข้อ ๗ ให้ส�านักงานจัดให้มีที่ส�าหรับเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ 
ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง/หน้า ๒/๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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หมวด ๒
กำรอนุญำต

  
 ข้อ ๘ การอนุญาตให้มี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ติดตัว 
ให้ผู ้อนุญาตพิจารณาอนุญาตเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้ตามภารกิจ  
และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๙

หมวด ๓
ผู้รับอนุญำต

  
 ข้อ ๙ พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ป้ระสงค์จะขออนญุาตม ีใช้ และพาอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน 
หรือยุทธภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) คุณสมบัติ
  (ก) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   ๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�านักงาน
   ๒) เป ็นข ้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
ประเภทบริหาร ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ต�าแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 
ทีป่ฏิบตังิานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรอืต�าแหน่งประเภททัว่ไปตัง้แต่ระดบัปฏบิตังิานทีป่ฏบิตังิาน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
   ๓) เป็นข้าราชการต�ารวจหรือทหาร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
   ๔) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  (ข) ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน   
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  (ค) ไม่เคยมีพฤติการณ์เสื่อมเสียเกี่ยวกับการมี ใช้ หรือพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือยุทธภัณฑ์
  (ง) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์จากทาง
ราชการทหารหรือต�ารวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะท�านองเดียวกับหน่วยงานดังกล่าว
 (๒) ลักษณะต้องห้าม  
  (ก) เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือติดยาเสพติดให้โทษ   
  (ข) เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็นภัย               
ต่อสังคม 
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 ข้อ ๑๐ พนักงานเจ ้าหน ้าที่ผู ้มีคุณสมบัติและไม ่ มีลักษณะต้องห ้ามตามข ้อ ๙  
ผู้ใดมีความจ�าเป็นต้องใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ ให้ยื่นค�าขอพร้อมหลักฐาน 
ตามที่นายทะเบียนก�าหนดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้รับรองเหตุผลและความจ�าเป็นในการขอใช้ 
ก่อนเสนอค�าขอต่อผู้อนุญาตต่อไป
 ค�าขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาค�าขอตามข้อ ๑๐ แล้ว หากเห็นชอบกับค�าขอดังกล่าว               
ให้มีค�าสั่งอนุญาตให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งนี้ จะอนุญาตได้ไม่เกินคราวละหกเดือน 
 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ผู ้รับอนุญาตไปยื่นขอรับอาวุธปืน                   
เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์จากนายทะเบียน โดยท�าหลักฐานมอบไว้แก่นายทะเบียน
 หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๑๓ ผูร้บัอนุญาตมหีน้าท่ีต้องปฏิบัตเิกีย่วกบัอาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน และยทุธภณัฑ์ 
ดังนี้
 (๑) ดูแลและบ�ารุงรักษาให้ดีท่ีสุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานตามปกติจนกว่าจะได้น�าส่งคืนนายทะเบียน 
 (๒) รายงานสภาพให้นายทะเบียนทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 (๓) รายงานการใช้ต่อนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้
 (๔) รายงานเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีที่เกิดการช�ารุด สูญหาย            
บุบสลายหรือถูกท�าลาย
 (๕) น�าส่งคืนนายทะเบียนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต             
หรือเมื่อครบก�าหนดการอนุญาต หรือเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 (๖) ชดใช้ความเสยีหายอย่างใด ๆ  ทีเ่กดิข้ึน เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกดิเพราะเหตุสุดวสัิย 
หรือเกิดจากการใช้งานปกติ
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
 การรายงานตาม (๒) (๓) และ (๔) และการส่งคืนตาม (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการ
ก�าหนด

หมวด ๔
กำรพำ

  
 ข้อ ๑๔ ในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ออกไปนอกบริเวณท่ีต้ัง       
ของส�านักงานผู้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสืออนุญาตที่ผู้อนุญาตออกให้ติดตัวไปด้วย เว้นแต่กรณี 
มีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
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 ผู ้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ 
ไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น และห้ามผู้รับอนุญาต 
พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด  
เว้นแต่ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ห้ามผู้รับอนุญาตท�าการยิงหรือท�าการทดสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์     
โดยไม่มีเหตุอันควร
 ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ การพาอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์เพ่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ ดังนี้
 (๑)  ในกรณีผู้รับอนุญาตแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยโดยใส ่
ซองปืนกระเป๋าถือ หรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นใดที่เหมาะสมกับชนิดและสภาพของอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ชนิดนั้น 
 (๒)  ในกรณผีูร้บัอนญุาตไม่ได้แต่งเครือ่งแบบ ให้พาไปโดยมดิชดิจนไม่อาจสังเกตเห็นได้ง่าย 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ถูกยึดตามกฎหมาย  
ให้ผู้รับอนุญาตรีบรายงานต่อผู้อนุญาตโดยเร็ว

หมวด ๕
นำยทะเบียน

  
 ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับช�านาญการพิเศษข้ึนไปหนึ่งคนเป็น 
นายทะเบียนและอาจแต่งตั้งข้าราชการระดับช�านาญการข้ึนไปเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนตามท่ีเห็น
สมควร โดยให้มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ของส�านักงาน ดังนี้
 (๑)  จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา
 (๒)  ก�าหนดแนวทางการเบิกจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 (๓)  ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจ�านวน และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตทุกสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกปี หรือตามที่ผู้อนุญาตจะมีค�าสั่ง
 (๔)  จัดท�าหนังสืออนุญาตให้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ และให้มี 
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ติดตัวตามแบบที่เลขาธิการก�าหนดเสนอต่อผู้อนุญาต 
ตามข้อ ๑๑
 (๕)  รายงานต่อผู้อนุญาตทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
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 (๖)  รายงานความเห็นเสนอต่อผู ้อนุญาต เพื่อเพิกถอนการอนุญาตเมื่อปรากฏว่า 
ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ 
 (๗)  รวบรวมรายงานตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) และรายงานความเหน็เสนอต่อผูอ้นญุาต
 (๘)  รับการส่งคืนตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒ และตรวจสอบสภาพ หรือรายงานต่อผู้อนุญาต
ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง
 (๙)  ติดตามการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๖) และรายงานพร้อมความเห็นเสนอ 
ต่อผู้อนุญาต
 (๑๐) เสนอต่อเลขาธิการให้มีการจ�าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์  
ที่ช�ารุดเสื่อมสภาพ ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และรายงานการจ�าหน่าย 
ต่อคณะกรรมการ
 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย
 การรายงานตาม (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๑๘ เมื่อผู ้อนุญาตเห็นสมควร หรือได้รับรายงานความเห็นของนายทะเบียน                
ตามข้อ ๑๗ (๑๐) ผู้อนุญาตอาจส่ังให้มีการจ�าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ที ่
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุได้ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และรายงานให้ 
คณะกรรมการทราบในคราวการประชุมถัดไป     

หมวด ๖
กำรสิ้นผลและกำรเพิกถอนกำรอนุญำต

  
 ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
 ข้อ ๒๐ ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 (๑)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 
 (๒)  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือประกาศที่เลขาธิการก�าหนด
 (๓)  ถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือ
ยุทธภัณฑ์
 (๔)  เมือ่ผูอ้นญุาตเหน็สมควรหรอืตามรายงานความเหน็ของนายทะเบยีนตามข้อ ๑๗ (๖)
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หมวด ๗
กำรส่งคืนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย

  
 ข้อ ๒๑ การส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ให้ส่งคืนทันทีเม่ือเสร็จส้ิน
ภารกิจ เมื่อมีค�าสั่งเพิกถอนการอนุญาต เมื่อครบก�าหนดการอนุญาต หรือเมื่อพ้นจากการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจส่งคืนได้ ก็ให้ส่งคืนทันที 
นับแต่วันที่เหตุผลและความจ�าเป็นนั้นสิ้นสุดลง 
 ข้อ ๒๒ การส่งคืนอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต      
ให้ส่งคืนภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ท้ังนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าท่ีน�าส่งคืน                
ต่อนายทะเบียน
 (๑)  ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต
 (๒)  สามีหรือภริยาของผู้รับอนุญาต 
 (๓)  ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต
 (๔)  ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต
 (๕)  ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต หรือ
 (๖)  ผู้ครอบครอง
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือยุทธภัณฑ์ ตามวรรคหนึ่งสูญหาย         
ไม่สามารถน�าส่งคืนได้ ให้บุคคลตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แล้วแต่กรณี แจ้งผู้บังคับบัญชาของ
ผู้รับอนุญาตทราบโดยทันที เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนรายงานผู้อนุญาตต่อไป
 การแจ้งและรายงานตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๒๓ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๓ (๖) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด   
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หมวด ๘
กำรควบคุมและก�ำกับดูแล

  
 ข้อ ๒๔ ผูร้บัอนญุาตจะต้องปฏบัิตติามระเบยีบนีโ้ดยเคร่งครัด หากกระท�าการฝ่าฝืนหรอื
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาด�าเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙            
                                                              สุทธิพล ทวีชัยการ
                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรกรณีกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ. ๒๕๖๑
  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการด�าเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได ้รับการแต่งต้ังจาก 
คณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้
 “คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ผู ้ร ้อง” หมายความว่า บุคคลที่ได้ยื่นค�าร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณา 
การกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน หรือเลขาธิการ โดยอ้างว่าตนได้รับผลกระทบ
จากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเนื่องมาจากการใช้อ�านาจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ แต่ไม่รวมถงึการบรหิารราชการภายใน
ส�านักงาน
 “ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน หรือเลขาธิการ ซึ่งถูกผู้ร้อง
อ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณทีีม่ปัีญหาเก่ียวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการมีอ�านาจวนิจิฉยัชีข้าด 
และเมื่อได้วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๖๓ ง/หน้า ๒/๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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หมวด  ๑
กำรยื่นและกำรรับค�ำร้อง

  
 ข้อ ๕ บุคคลที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขัน้พืน้ฐานอนัเน่ืองมาจากการใช้อ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีสิทธิยื่นค�าร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการด�าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ค�าร้องตามวรรคหนึ่งต้องท�าเป็นหนังสือโดยใช้ภาษาไทยด้วยถ้อยค�าสุภาพ และ 
เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
 ข้อ ๖ ค�าร้องตามข้อ ๕ ให้ยืน่ท่ีส�านกังานหรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัส�านกังาน
ก็ได้ 
 เมื่อส�านักงานได้รับค�าร้องไว้แล้ว ให้ด�าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นค�าร้องที่ส�านักงานด้วยตนเอง ให้ส�านักงานตรวจสอบความถูกต้อง
ของค�าร้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้นทันที หากเห็นว่าค�าร้องใดมิได้ด�าเนินการให้ 
เป็นไปตามระเบยีบนีใ้นสาระส�าคญัหรอืมเีอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้ส�านกังานแนะน�าให้ผู้ร้องด�าเนนิการ 
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนทันที หรือกรณีที่ไม่อาจตรวจพบข้อไม่สมบูรณ์ได ้
ในวันที่ได้รับค�าร้องให้ส�านักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับ 
ค�าร้อง โดยผู้ร้องต้องด�าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 
ที่ส�านักงานก�าหนด 
 (๒) ในกรณีท่ีผู้ร้องยื่นค�าร้องท่ีส�านักงานโดยตัวแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ให้ส�านักงานด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค�าร้องและความครบถ้วนของเอกสาร หากเห็นว่า 
ค�าร้องใดมิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในสาระส�าคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน  
ให้ส�านักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง โดยผู้ร้องต้อง
ด�าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ส�านักงานก�าหนด
 ในกรณีที่พ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว หากผู้ยื่นค�าร้องไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค�าร้องไม่ประสงค์ท่ีจะให้ส�านักงานด�าเนินการตามค�าร้องต่อไป  
และส�านักงานจะไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาก็ได้ เว้นแต่เป็นค�าร้องที่ได้รับจากส่วนราชการอื่นเพื่อให้
ส�านักงานด�าเนินการ หรือค�าร้องที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระท�าใดของผู้ถูกร้อง
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้รับเรื่องไว้พิจารณา
 ให้ส�านักงานเสนอเรื่องตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี ต่อประธานกรรมการ 
เพื่อแจ้งคณะกรรมการทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด�าเนินการตามระเบียบนี้  
รวมทั้งให้แจ้งการรับค�าร้องให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
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หมวด ๒
กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร

   
 ข้อ ๗ เมือ่คณะอนกุรรมการได้รบัเรือ่งแล้ว ให้ด�าเนนิการตรวจสอบค�าร้อง โดยหากค�าร้อง
ที่รับมอบหมายนั้นมีจ�านวนมากกว่าหนึ่งค�าร้อง และค�าร้องดังกล่าวมีข้อกล่าวอ้างหรือประเด็น 
ร้องเรียนอย่างเดียวกัน คณะอนุกรรมการอาจรวมพิจารณาและมีความเห็นเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ 
 ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีได้จากค�าร้อง ค�าชี้แจงของผู้ถูกร้อง  
และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง แล้วพิจารณากลั่นกรองและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจ�าเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 
ข้อเท็จจริงที่เพียงพอ อาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ 
ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามระเบียบนี้ก็ได้
 รายงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 (๑) ชื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
 (๒) เหตุแห่งการร้อง ความประสงค์ของผู้ร้อง รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 (๓) สรุปข้อเท็จจริงจากค�าร้อง ค�าชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 (๔) ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 (๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลในประเด็นหรือเรื่องที่พิจารณา
 (๖) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวด ๓
กำรพิจำรณำและมีมติของคณะกรรมกำร

  
 ข้อ ๙ เมื่อได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ หากปรากฏข้อเท็จจริงและ 
พยานหลักฐานว่าการกระท�าใดของผู้ถูกร้องเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�านั้น 
 ในกรณรีายงานทีค่ณะอนกุรรมการเสนอมา มข้ีอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานยงัไม่สมบรูณ์
ท่ีจะพิจารณาได้ คณะกรรมการอาจด�าเนินการเองหรือให้คณะอนุกรรมการด�าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและมีมติได้ 
 เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�า ให้ประธานกรรมการมีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว
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 ข้อ ๑๐ การยุติการด�าเนินการตามค�าร้อง ให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระท�าของผู้ถูกร้องเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
 (๒) เมื่อเหตุแห่งค�าร้องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายนั้นได้ล่วงพ้นหรือสิ้นสภาพไปแล้ว 
 (๓) เรื่องที่ผู้ร้องขอให้มีค�าสั่งระงับหรือยับยั้งนั้น ปรากฏว่าส�านักงานได้ยื่นเร่ืองไปยัง
พนักงานอัยการแล้ว หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีค�าส่ังเด็ดขาด
แล้วในประเด็นเดียวกันกับการขอให้ระงับหรือยับยั้งการกระท�าใดของผู้ถูกร้อง 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันส�าคัญ 
ซึ่งอาจท�าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
 (๕) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนค�าร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืคนสาบสญูตามค�าสัง่ศาล โดยไม่มทีายาท หรอืผูอ้นบุาล หรอืผูพ้ทัิกษ์ 
แล้วแต่กรณีเข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 (๖) เหตอ่ืุนใดตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยค�านงึถงึการปฏบิติัหน้าท่ีตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
 เม่ือคณะกรรมการมีมติยุติการด�าเนินการค�าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑            
                                                    พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล
                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยค่ำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยค�ำหรือผู้ที่แจ้งเบำะแส 
หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๑
  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 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 
ว ่าด ้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู ้ให ้ถ ้อยค�าหรือผู ้ที่แจ ้งเบาะแสหรือข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
 “ผู้ให้ถ้อยค�า” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกเรียกมาให้ถ้อยค�าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นหนงัสอืจากเลขาธกิารให้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด�าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม  
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที ่ลกูจ้างของส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ�านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังขึ้น 
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
 “ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าชดเชยการขาดรายได้จากงาน 
ที่ต้องท�า ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พักอาศัย 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายถึง ประโยชน์ที่มิใช่ค่าตอบแทน เช่น หนังสือชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง/หน้า ๒/๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
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 ข้อ ๔ ผู้ให้ถ้อยค�าที่มาให้ถ้อยค�าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงาน หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือ 
ประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาให้ถ้อยค�าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามปกติ
 ข้อ ๕ ค่าตอบแทนผู้ให้ถ้อยค�าตามข้อ ๔ ให้จ่ายในอัตรา ดังต่อไปนี้
 (๑) ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และค่าชดเชยการขาดรายได้จากงานที่ต้องท�า ให้จ่าย 
ในลักษณะเหมาจ่าย วันละ ๓๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้ถ้อยค�าจนถึงวันท่ีให้ถ้อยค�าเสร็จสิ้น  
โดยให้ค�านวณจ�านวนวันตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ เศษของวันให้ถือเป็น ๑ วัน 
 (๒) ค่าเดินทาง ให้จ่ายทั้งไปและกลับตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรากิโลเมตร 
ละ ๔ บาท โดยประมาณการระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถ
เดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทาง 
ตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล 
 กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงหรือของหน่วยงานอื่น ให้ผู้ให้ถ้อยค�าเป็นผู้รับรอง
ระยะทางในการเดินทาง 
 (๓) ค่าเช่าที่พักอาศัย ในกรณีผู้ให้ถ้อยค�ามีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่ตั้งส�านักงาน 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดซึง่พนกังานเจ้าหน้าท่ีใช้ในการปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวและจ�าเป็นต้องพกัอาศยั
ในเขตจังหวัดที่ตั้งส�านักงานหรือสถานที่อื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณีอันเนื่องมาจากการถูกเรียกมา 
ให้ถ้อยค�า ให้จ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยในลักษณะเหมาจ่าย วันละ ๘๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ ค่าตอบแทนผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของ 
คณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๗ ในกรณีที่เห็นสมควรส�านักงานจะจัดให้มีประโยชน์อื่นใดแก่ผู ้ให้ถ้อยค�าหรือ 
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแล้วแต่กรณีก็ได้ 
 ข้อ ๘ ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
ของส�านักงาน และต้องมหีลกัฐานการจ่ายเงนิตามแบบท้ายระเบยีบนีไ้ว้ เพือ่ส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินตรวจสอบ
 ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
ตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑            
                                                   พลต�ารวจเอก ชัยยะ  ศิริอ�าพันธ์กุล
                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ว่ำด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖

พ.ศ. ๒๕๖๓
  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบญัญติั 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการจดัให้มกีารฝึกอบรมให้แก่ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓”
 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๖๐ วันนบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป๑   
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ 
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อ ๔ ให้ส�านกังานจดัให้มกีารฝึกอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงการแพร่ขยาย
อาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงูให้แก่ผูม้หีน้าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยส�านกังาน
อาจด�าเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้
 ข้อ ๕ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าหรือควบคุมการจัดท�ารายงานการท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า 
แสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดท�าหรือควบคุมการจัดท�ารายงานการท�าธุรกรรม หรือด้านการจัดให ้
ลูกค้าแสดงตน หรือด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ามีการปรับปรุงแก้ไข  
ส�านักงานอาจประกาศให้ผู้มีหน้าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ 
ตามวรรคหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ตามควรแก่กรณี
 ข้อ ๖ หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีจัดโดยส�านักงานหรือนิติบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบ 
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
 (๒) การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงินและ 
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) การจัดท�ารายงานการท�าธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทาง
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด การระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน และ
การรายงานส�านักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชาตามวรรคหนึ่ง ส�านักงาน
หรือนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสามารถก�าหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมกับประเภท
ผลิตภัณฑ์ ขนาด และความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ แต่ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรแล้ว 
ต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
 ข้อ ๗ ในการจัดการฝึกอบรม วิทยากรประจ�าหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี
 (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีจะบรรยายตามข้อ ๖ โดยมีประสบการณ ์
การท�างาน ในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 ข้อ ๘ นิติบุคคลใดท่ีประสงค์จะจัดการฝึกอบรมให้ยื่นความจ�านงต่อเลขาธิการ  
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 (๑) หนังสือแสดงความจ�านง อย่างน้อยต้องระบุวัตถุประสงค์ ชื่อหลักสูตร และ 
กลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการฝึกอบรม 
 (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 (๓) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรมตามข้อ ๖  
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 (๔) เอกสารหลกัฐานแสดงคณุสมบัตขิองวทิยากรตามข้อ ๗ พร้อมหวัข้อวชิาท่ีจะบรรยาย
 (๕) รูปแบบ วิธีการจัดการฝึกอบรม เช่น การบรรยายในห้อง (Classroom) หรือ 
การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น ท้ังนี้ ให้จัดส่งสื่อการบรรยาย 
มาพร้อมด้วย
 ให้ส�านักงานพิจารณาหนังสือแสดงความจ�านงตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 ข้อ ๙ นิติบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมต้องส่งแผนการฝึกอบรม 
มายังส�านักงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของส�านักงาน  
 แผนการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัน เวลา  
สถานที่จัดการฝึกอบรม วิทยากร รายวิชา และอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บ
 ข้อ ๑๐ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
การฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ หากพบว่านิติบุคคลใดด�าเนินการผิดไปจากหลักสูตรที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ ให้ส�านักงานแจ้งนิติบุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด  
หากยังฝ่าฝืนให้ส�านักงานยกเลิกการเห็นชอบ
 ข้อ ๑๑ นิติบุคคลที่ได ้รับความเห็นชอบต้องจัดการทดสอบความรู ้ความเข ้าใจ 
ตามมาตรฐานที่ส�านักงานก�าหนด 
 เมื่อผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลออกหลักฐานแก่ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมท้ังส่งรายชือ่ผูผ่้านการฝึกอบรมให้ส�านักงาน ทัง้นี ้หลักฐานและรายละเอยีด
รายชื่อให้เป็นไปตามแบบที่ส�านักงานก�าหนด
 ข้อ ๑๒ ให้ผู ้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บส�าเนาหลักฐาน 
การฝึกอบรม รวมทั้งส�าเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม  
โดยส�าเนาหลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และ
สามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่ส�านักงานร้องขอ
 ข้อ ๑๓ ผู ้ที่ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส�าหรับผู ้มีหน้าที่รายงานตาม 
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ส�านักงานจัดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ 
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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กับการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าหรือควบคุมการจัดท�ารายงานการท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า 
แสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามข้อ ๑๓ แต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
 ข้อ ๑๕ ให้เลขาธกิารรกัษาการตามระเบยีบนี ้และให้มอี�านาจออกประกาศหรอืค�าสัง่เพือ่
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด

                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
                                            พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล
                                  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม
ว่ำด้วยกำรประชุมและกำรออกค�ำสั่ง

พ.ศ. ๒๕๕๕
  
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรม และการออกค�าสั่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป ้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้                                   
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ 
การออกค�าสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการธุรกรรม
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธุรกรรม
 “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการ 
  “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส�านวนคดี
 “ฝ่ายเลขานกุาร” หมายความว่า ผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการ และข้าราชการส�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เลขาธิการมอบหมาย
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอ�านาจออกค�าสั่งหรือ 
ประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ                 
ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�าวินิจฉัยนั้นเป็นอันเด็ดขาด 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๓๑ ง/หน้า ๑๐/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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หมวด ๑
องค์ประชุม อ�ำนำจหน้ำที่ประธำนกรรมกำร และเลขำนุกำร  

 ข้อ ๕ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการ 
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม          
หรอืไม่อาจปฏบัิตหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
โดยให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
 ข้อ ๖ ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 (๑) ก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ม ี
เรื่องส�าคัญหรือจ�าเป็นหรือเร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้   
 (๒) เรียกหรือนัดประชุม หรือสั่งให้เลขานุการเรียกหรือนัดประชุม
 (๓) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม
 (๔) สั่งเปิดประชุม ปิดประชุม พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม 
ได้ตามที่เห็นสมควร
 (๕) ควบคุมและด�าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
 (๖) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม
 (๗) มอบหมายเลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี เพื่อด�าเนินการใดๆ  
ตามมติคณะกรรมการ 
 (๘) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดจนถึงบริเวณที่ประชุม
 (๙) มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ ๗ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการส�านักงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ              
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 ข้อ ๘ ให้เลขานุการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 (๑) เรียกหรือนัดประชุม หรือแจ้งการนัดประชุมตามค�าสั่งของประธานกรรมการ 
 (๒) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการเลือกประธานในที่ประชุมตามข้อ ๕ วรรคสอง
 (๓) เตรียมระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานกรรมการ
หรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี
 (๔) เชญิกรรมการทีไ่ด้รับเลอืกให้เป็นประธานในทีป่ระชมุตามข้อ ๕ วรรคสอง เข้าปฏิบตัหิน้าที่
 (๕) ช่วยประธานกรรมการในการควบคุมการออกเสียงลงมติ และบันทึกการออกเสียงลงมติ
 (๖) รับผิดชอบและควบคุมการท�ารายงานการประชุม 
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 (๗) แจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๘) อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการประชุม
 (๙) รักษารายงานการประชุม ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 (๑๐) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
 (๑๑) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๑๒) มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
      

หมวด ๒
กำรประชุม

 ข้อ ๙ ให้ด�าเนินการประชุมเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่มีสิทธิอยู่ในห้องประชุม               
หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ คือ
 (๑) ประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการ
 (๓) เลขานุการ
 (๔) ผู้ช่วยเลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
 (๕) ผู้อ�านวยการส�านักที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๖) ข้าราชการส�านักงานซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ            
 (๗) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ   
 บคุคลตาม (๔) ถึง (๗) เมือ่ได้รบัอนญุาตจากประธานกรรมการหรอืเลขานกุารมสีทิธแิสดง
ความคิดเห็นหรือแถลงข้อเทจ็จรงิใดๆ ในทีป่ระชมุ หรอืตอบข้อซกัถามในเรือ่งทีแ่สดงความเหน็หรอื                
แถลงข้อเท็จจริงนั้นก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
 ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่ง 
คนใดโดยเฉพาะแล้วแต่กรณี ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นออกจากท่ีประชุมเป็นการ
ชั่วคราว 
 ข้อ ๑๐ ในการประชุม ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
และต้องด�าเนินการพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามล�าดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
 การเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระการประชมุ การถอนเร่ืองออกจากระเบยีบวาระการประชมุ  
การพักประชุม การเลื่อนการประชุม การปิดประชุม หรือการยกเลิกประชุม ก่อนเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระการประชุมจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ และให้
เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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 ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นสมควรจะให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการก็ได้ และ          
อาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็ได้   
 ข้อ ๑๑ การนัดประชุมต้องท�าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามวัน   
 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดล่วงหน้าน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้              
ในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นควรให้เปล่ียนแปลงวันเวลาหรือสถานท่ีประชุมจาก 
ที่ก�าหนดไว้เดิม ให้เลขานุการด�าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมนั้นเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ ๑๒ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับ             
การประชุมตามความจ�าเป็นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน ณ ภูมิล�าเนา หรือสถานที ่
ท�าการงาน หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการและกรรมการก�าหนด ก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่ เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ วรรคสอง และหากมีเหตุจ�าเป็นจะส่งเพิ่มเติมอีก 
ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร  
 การนัดประชุมหรือการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมตามข้อ ๑๑ วรรคสาม 
และการส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูล หรือเอกสารตามวรรคหนึ่ง อาจจัดส่งทางไปรษณีย์ 
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน หรือวิธีอื่นใดตามท่ีประธาน
กรรมการเห็นสมควร ก็ได้ 
 ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล�าดับดังนี้
 (๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 (๒) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณากรณีเร่งด่วน
 (๓) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 (๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 (๕) เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
 (๖) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 (๗) เรื่องอื่นๆ
 ข้อ ๑๔ ให้บุคคลตามข้อ ๙ ที่มาประชุม ลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายช่ือที่จัดไว้  
และให้เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการประชุม 
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หมวด ๓
กำรพิจำรณำและกำรลงมติ  

  
 ข้อ ๑๕ ในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาไปตามล�าดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระ 
การประชุม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นอ�านาจของประธานกรรมการ 
 (๑) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อพิจารณา 
พร้อมกัน
 (๒) คณะกรรมการขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
 (๓) ขอให้คณะกรรมการพิจารณากรณีเรื่องเร่งด่วน
 (๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
 (๕) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
 (๖) ขอให้ปิดการประชุม
 ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการมีอ�านาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะตัว โดยอาจสั่งให้บุคคลตามข้อ ๙ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ออกจาก 
ที่ประชุมก็ได้  
 ข้อ ๑๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยห้ามมิให้งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด ๔
กำรจัดท�ำและกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม

  
 ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการจัดท�ารายงานการประชุม และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา          
ให้การรบัรองในการประชมุคราวต่อไป เว้นแต่กรณมีเีหตจุ�าเป็น เลขานกุารจะแจ้งให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบถึงเหตุจ�าเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้
 รายงานการประชุมทุกคร้ัง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่มาประชุม  
ท่ีไม่มาประชุม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผล โดยสรุปประเด็นซ่ึงเป็นสาระส�าคัญ และมติของ 
คณะกรรมการ ในแต่ละเรื่อง  
 เมื่อคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้เลขานุการลงลายมือชื่อ
ก�ากับไว้ในรายงานการประชุม     
 ให้เลขานุการจัดท�าส�าเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วอย่างน้อย 
หนึ่งชุด และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม 
 ข้อ ๑๙ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม              
ที่รับรองแล้วจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ



319ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

หมวด ๕
กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อยในกำรประชุม

  
 ข้อ ๒๐ สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้องประพฤติตน 
ให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
 การแต่งกายของพนกังานเจ้าหน้าทีใ่ห้แต่งเครือ่งแบบตามระเบยีบทีส่�านักงานก�าหนดหรอื       
ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ
 ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ารายงานการ
ประชุมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเพื่อการอื่นใด โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ
 ในกรณีมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพและเสียง เพื่อประโยชน์ 
ในการจัดท�ารายงานการประชุม ให้เลขานุการเก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพ
หรือการบันทึกภาพและเสียงไว้จนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ได้กลับมาร่วมประชุมและมิได้ทักท้วง จึงจะท�าลายหรือลบสิ่งที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียง 
หรือแถบบันทึกภาพดังกล่าวได้
 ข้อ ๒๒ ในที่ประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้
 (๑) ใช้ถ้อยค�าที่ไม่สุภาพ กล่าวค�าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้ายบุคคลอื่น
 (๒) ดูหมิ่น เหยียดหยามกรรมการ
 (๓) กล่าวถ้อยค�าที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น   
 (๔) ขัดขวางการพิจารณาหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�าให้เส่ือมเสียเกียรติ               
ของคณะกรรมการ
 ข้อ ๒๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษาระเบยีบและความเรยีบร้อย          
ในการประชุม ประธานกรรมการมีอ�านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�าพูด หรือสั่งการอื่นใด 
ตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
 ในกรณีผู้ใดขัดค�าสั่งประธานกรรมการและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท�าการ 
ให้เสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการ ประธานกรรรมการมีอ�านาจสั่งให้ผู ้นั้นหยุดกระท�าการ 
ในเรื่องนั้น หรือสั่งให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
 ค�าสั่งของประธานกรรมการตามความในหมวดนี้ ให้ถือเป็นเด็ดขาด
 ข้อ ๒๔ บุคคลดังระบุไว้ในข้อ ๙ ต้องรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับการด�าเนิน
การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิอย่างเคร่งครดั เว้นแต่เป็นการปฏบิตัิ
การตามหน้าท่ี หรือตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามค�าส่ังของประธานกรรมการหรือเลขาธิการ  
แล้วแต่กรณี 
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 การเปิดเผยหรือเผยแพร่มติหรือผลของการประชุมหรือรายงานการประชุมทั้งหมด       
หรอืบางส่วน ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา หรือโดยความเหน็ชอบของประธานกรรมการ          
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็น                   
หรือข้อความใดโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ของ                      
ทางราชการ หรอืเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรอืในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรือ่งการด�าเนนิ
การในการประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ข้อ ๒๕ ในกรณีมีผู้กระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดนี้ ประธานกรรมการ
อาจพจิารณามอบหมายให้เลขานกุารด�าเนนิการตามกฎหมายหรอืระเบยีบทางราชการทีเ่กีย่วข้องกไ็ด้

หมวด ๖
กำรออกค�ำสั่งและกำรปฏิบัติตำมค�ำสั่ง

  
 ข้อ ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อส�านักงานได้รับรายงานการท�าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รบัมอบหมายเป็นหนงัสอืจากเลขาธกิารท�าการตรวจสอบเบ้ืองต้น ถ้าปรากฏว่า 
การท�าธุรกรรมใดมเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าอาจมกีารโอน จ�าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรอืซ่อนเร้นทรพัย์สนิใด 
ทีเ่ป็นทรพัย์สินทีเ่กีย่วกับการกระท�าความผดิ ให้ส�านกังานเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการเพือ่พจิารณา
สั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ถ้าเห็นว่าเร่ืองท่ีเสนอมายังไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณา
สั่งการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเลขาธิการด�าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบก็ได้
 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเร่ืองท่ีเสนอมาตามข้อ ๒๖ อาจด�าเนินการตาม
มาตรา ๔๙ ได้ เพียงแต่ยังขาดหลักฐานบางประการที่จะท�าให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน 
ทีเ่ก่ียวกับการกระท�าความผดิ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการตรวจสอบทรพัย์สนิหรอืจะมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการด�าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าว
 ข้อ ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับ 
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการก�ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด
 ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือมีมติหรือ
ค�าสั่งอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�าค�าสั่ง โดยให้ 
เป็นไปตามข้อ ๓๑ และส่งค�าสั่งดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบก่อนเสนอค�าสั่งต่อ 
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาลงนามในค�าสั่งโดยเร็ว
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 ในกรณีการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้เลขาธิการ
รายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว 
 ข้อ ๓๑ การออกค�าสั่งตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามแบบที่ประธาน
กรรมการประกาศก�าหนด
 ในการเสนอรายงานหรอืข้อมลูเพือ่ออกค�าส่ังตามวรรคหนึง่ และการเสนอค�าส่ังทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ ให้ผู้อ�านวยการส�านักและผู้อ�านวยการส่วน
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องก่อนน�าเสนอ
 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิด ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามมติดังกล่าวโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ให้จัดท�าต้นฉบับเอกสารส�านวนคดี พร้อมทั้งส�าเนาส�านวนคดีดังกล่าวส่งพนักงานอัยการ 
ตามจ�านวนที่ร้องขอ และจัดท�าส�าเนาส�านวนคดีอีกหนึ่งชุดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อเก็บรักษาไว ้
เป็นฐานข้อมูลของส�านักงาน 
 ในกรณีมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายและ 
ฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมไว้ในส�าเนาส�านวนคดีเดิม 
 ข้อ ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งใบส�าคัญที่แสดงว่าคดีถึงท่ีสุดแล้ว รวมท้ังเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�าเนาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล เป็นต้น ส่งให้ส�านักบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีต่อไป และฝ่ายเลขานุการ เพ่ือรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในส�าเนา
ส�านวนคดีเดิม 
 การเก็บรักษาและการบริหารจัดการส�าเนาส�านวนคดีให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๓๔ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานการประชุมให้เก็บ 
รักษาไว้เป็นเอกสารลับในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี   
 การท�าลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามมาตรา ๓๙/๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
ในหมวด ๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมและส่งข้อมูลตามแบบที่ก�าหนดแก่ฝ่ายเลขานุการโดยเร็ว เพื่อจัดท�ารายงานสรุปและเสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการการฟอกเงินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                                               นายวิรัช ชินวินิจกุล
                                                                           ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม
ว่ำด้วยกำรรับเรื่อง กำรตรวจสอบ กำรพิจำรณำด�ำเนินกำร และกำรควบคุม 

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖
  
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง การตรวจสอบรายงาน ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเพ่ือด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ การเสนอเรื่องหรือส�านวนคดี
ต่อคณะกรรมการธรุกรรม และก�าหนดมาตรการควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การควบคุม 
ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด
 ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรยีกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรือ่ง การตรวจสอบ  
การพิจารณาด�าเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมและมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
 “เรื่อง” หมายความว่า รายงาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมของบุคคล 
นิติบุคคลหรือองค์กร หรือพฤติการณ์การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซ่ึง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/หน้า ๘ /๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 “ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทีจ่ะ
ทราบข้อเทจ็จริงหรอืพฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผิดมลูฐาน การฟอกเงิน การสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซ่ึง
เกีย่วข้องหรอืเคยเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัผูก้ระท�าความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ เพือ่ด�าเนินการ 
ตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด
 “ส�านวนคดี” หมายความว่า เรื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากกองข่าวกรองทางการเงิน 
และการพิจารณาของเลขาธิการแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็น
บคุคลผูซ้ึง่เกีย่วข้องหรือเคยเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัผู้กระท�าความผดิมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
และอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 “เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนสื่อสารองค์กร ส�านักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับเรื่องไว้
 “พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�านาจหน้าที ่
รับผิดชอบตามภารกิจของส่วนราชการที่ตนสังกัดหรือที่เลขาธิการมอบหมาย
 “คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้ค�านึงถึงหลักดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และต้อง
ปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพในการด�าเนินคดี โดยค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 (๒) ต้องไม่เปิดเผยหรือท�าให้ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด�าเนินการ
ตามอ�านาจหน้าที ่เว้นแต่เป็นการปฏบัิตติามกฎหมาย หรอืตามค�าสัง่ของประธานกรรมการธรุกรรม
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าส่ัง
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ในกรณมีปัีญหาหรอืข้อขดัข้องเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีห้รอืมเีหตจุ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และ
เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด
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หมวด ๑
กำรรับเรื่องจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ และเอกชน

ส่วนที่ ๑
กำรรับเรื่องจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ

  
 ข้อ ๗ การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ส�านักงานด�าเนินการ 
ตรวจสอบ ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็น
บุคคลผู ้ซ่ึงเก่ียวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน 
ฟอกเงิน
 การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องกระท�าโดยลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
  

ส่วนที่ ๒
กำรรับเรื่องจำกเอกชน

 
 ข้อ ๘ การรับเรื่องจากเอกชนเพื่อให้ส�านักงานด�าเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ต้องกระท�าโดยลับ จะเปิดเผยช่ือท่ีอยู่หรือข้อมูลของผู้แจ้งให้บุคคลอื่นทราบมิได้ เว้นแต่เป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 วธิกีารปกปิดชือ่ผูแ้จ้งเรือ่งตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 ข้อ ๙ ช่องทางในการรับเรื่องจากเอกชน เพื่อให้ส�านักงานด�าเนินการตรวจสอบ มีดังนี้
 (๑) การรับแจ้งเป็นหนังสือไม่ว่าโดยตรงหรือทางไปรษณีย์หรือตู้ ปณ.ที่ส�านักงานเปิดไว้
 (๒) การรับแจ้งทางโทรสารหรือทางระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทาง
เว็บไซต์  หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 (๓) การรับแจ้งทางโทรศัพท์
 (๔) การรับแจ้งโดยผู้แจ้งมาด้วยตนเอง 
 (๕) การรับแจ้งทางช่องทางอื่น
 การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องท�าการบันทึกข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงไว้ก่อนส่งให้กองข่าวกรองทางการเงินต่อไป 
 ข้อ ๑๐ การรับเรื่องตามข้อ ๙ อย่างน้อยต้องมีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
 (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง
 (๒) ระบุเรื่องพร้อมท้ังข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานตามสมควรเกี่ยวกับ 
เรื่องที่แจ้ง
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 (๓) ใช้ถ้อยค�าสุภาพ
 (๔) ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
 กรณกีารแจ้งเรือ่งตามวรรคหนึง่ไม่ปรากฏชือ่ผูแ้จ้ง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รบัเรือ่งพจิารณารบัแจ้ง
เฉพาะเร่ืองที่ระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้แน่นอน
เท่านั้น
 ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีผู้แจ้งมาด้วยตนเองตามข้อ ๙ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบถามชื่อ  
ชือ่สกลุ และทีอ่ยูข่องผูแ้จ้ง หรอืข้อมลูอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องท่ีจะสามารถระบตัุวผู้แจ้งได้ แล้วให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับเรื่องออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ใบรับเร่ืองจะต้องมีข้อความแสดงถึง 
วันเดือนปีที่รับเรื่อง และต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องด้วย
 กรณีผู ้แจ้งเรื่องไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับเรื่องรายงาน 
ผูอ้�านวยการส่วนส่ือสารองค์กรเพือ่พิจารณาว่าจะรับเรือ่งไว้ด�าเนนิการตรวจสอบหรือไม่ โดยในการพจิารณา 
ของผู้อ�านวยการส่วนสื่อสารองค์กรให้น�าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ วรรคสองมาประกอบ และหาก
พจิารณาแล้วเหน็สมควรรบัเรือ่งไว้ กใ็ห้สัง่การให้เจ้าหน้าทีผู้่รับเร่ืองด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ต่อไป 
 ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามหมวด ๒ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรจัดให้มี 
การลงสารบบเรือ่งทีร่บัไว้ รวมทัง้บนัทกึข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ซึง่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
 (๑) เลขเรื่อง
 (๒) ชื่อเรื่อง
 (๓) ชื่อผู้แจ้ง (ถ้ามี)
 (๔) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
 (๕) ฐานความผิด (ความผิดมูลฐานใด)
 (๖) ข้อมูลหรอืข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิารณ์การกระท�าความผดิมลูฐาน การฟอกเงนิ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือ 
การเป็นบุคคลผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องหรือเคยเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิด 
ฐานฟอกเงิน 
 ข้อ ๑๓ วิธีการออกเลขเรื่องเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยให้สามารถ
แสดงเลขล�าดับและปีปฏิทินที่รับเรื่อง
 ข้อ  ๑๔ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรวบรวมเสนอผู้อ�านวย
การส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
ด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องด�าเนินการภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ให้ส่วนส่ือสารองค์กรแจ้งตอบการรับเรื่องไปยังผู้แจ้งภายใน ๑๕ วันท�าการนับแต่วันที่เลขาธิการ 
ได้พิจารณาสั่งการ
 ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงานพบข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม 
เบาะแส หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง 
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การเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้เสนอ 
ผู้อ�านวยการที่ตนสังกัดพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
ด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

หมวด ๒
กำรตรวจสอบเพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินและกำรด�ำเนินคดีอำญำ 

ส่วนที่ ๑
กำรตรวจสอบเพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน

  
 ข้อ ๑๖ เมื่อกองข่าวกรองทางการเงินได้รับเรื่องที่เลขาธิการได้สั่งการตามข้อ ๑๔ หรือ 
ข้อ ๑๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้
 (๑) กรณทีีส่่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัเป็นผูแ้จ้งตามข้อ ๗ หรอืเป็นเรือ่งทีพ่นกังาน
เจ้าหน้าทีข่องส�านักงานพบข้อมูลเองตามข้อ ๑๕ ให้ด�าเนนิการตรวจสอบว่าเรือ่งทีแ่จ้งหรอืตรวจพบ
นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๗ หรือข้อ ๑๕ 
 (๒) กรณีที่เอกชนเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๘ ให้ด�าเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  (ก) กรณทีีป่รากฏชือ่ผูแ้จ้ง ให้ด�าเนนิการตรวจสอบว่าเรือ่งทีแ่จ้งนัน้น่าเชือ่ว่าเก่ียวข้อง
กับพฤติการณ์การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
สมัพนัธ์กบัผูก้ระท�าความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ และเป็นเรือ่งท่ีอยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่อง
ส�านักงานต้องด�าเนินการตามกฎหมายหรือไม่ 
  (ข) กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง เมื่อด�าเนินการตรวจสอบตาม (ก) แล้ว ให้ตรวจสอบ 
ต่อไปว่าเร่ืองนั้นมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลชี้ชัด หรือระบุข้อเท็จจริง หรือชี้เบาะแส
เกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้งหรือมีพฤติการณ์แวดล้อมของการกระท�าที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ
พฤติการณ์การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หรือพบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเก่ียวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ 
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือพบทรัพย์สินที่ 
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดจริงหรือไม่   
 (๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) พร้อมท�าความเห็นเบื้องต้นว่าเร่ือง 
ดงักล่าวมคีวามน่าเช่ือถือหรอืน่าจะมมีลูว่าเกีย่วข้องหรอือาจเกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิมลูฐาน 
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�า 
ความผดิหรอืไม่ เพยีงใด และสมควรด�าเนนิการต่อไปหรอืไม่ อย่างไร เสนอต่อเลขาธกิารเพือ่พจิารณา 
สั่งการ
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 การด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเร่ืองภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รายงานผล 
การตรวจสอบไปยังเลขาธิการตาม (๓) 
 ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ หากเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด และเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานต้องด�าเนินการ  
ก็ให้สั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงินด�าเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าว
หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่าเกีย่วข้องสมัพนัธ์ไปถึงบคุคลหรอืนติิบคุคลใด หรอืทรัพย์สนิของบคุคลหรอื
นิติบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นพร้อมทั้งจัดท�าค�าสั่งเรื่องตรวจสอบ
รายงานการท�าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมเบื้องต้น (ค�าสั่ง ต.) เสนอเลขาธิการ 
เพื่อพิจารณาลงนามในค�าสั่งดังกล่าวด้วย
 การตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ต้องด�าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นบัแต่
วันที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
 กรณีมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ใน 
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกระบุเหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอ
ผู้อ�านวยการกองข่าวกรองทางการเงินพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลา 
ออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
 หากไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในวรรคสาม ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกระบุเหตุผลความจ�าเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 
 เมื่อตรวจสอบเสร็จและเลขาธิการได้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใดแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันท�าการนับแต่วันที่ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังเลขาธิการ
 ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการด�าเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเร่ืองทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�าเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
 แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกองข่าวกรองทางการเงินด�าเนินการ 
ตรวจสอบตามข้อ ๑๗ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกรรมที่ได้รับรายงาน ปรากฏข้อเท็จจริง 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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 (๑) พบพฤติการณ์การกระท�าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด หรือปรากฏข้อเท็จจริงท่ีแสดงถึง
ความเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�าความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ 
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติ 
มอบหมายพนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบธุรกรรมหรอืทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกบัการกระท�าความผดิ (ค�าสัง่ ม.) 
 (๒) กรณีมีเหตุที่จะต้องยับยั้งการท�าธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบประมวลเรือ่งเสนอคณะกรรมการธรุกรรมเพ่ือพิจารณาออกค�าสัง่
ยับยั้งการท�าธุรกรรม (ค�าสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการ 
เพื่อพิจารณาออกค�าสั่งยับยั้งการท�าธุรกรรม และเมื่อเลขาธิการได้ออกค�าสั่งแล้วให้รายงานต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ     
 (๓) มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงพร้อมท�าความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกค�าสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไว้ชั่วคราว (ค�าสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการ 
ได้ออกค�าสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
 กรณีพบการกระท�าความผดิฐานฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
ตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให ้
ส่งส�านวนคดีให้กองกฎหมายด�าเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป
 เมื่อได้ด�าเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้กองข่าวกรองทางการเงินส่งส�านวนคดี 
ไปยังกองกฎหมายโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ วันท�าการ นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
หรือวันที่เลขาธิการมีค�าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 เมื่อกองกฎหมายได้รับส�านวนคดีตามวรรคสาม ให้ด�าเนินการก�าหนดเลขรหัสส�านวนคดี
รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส�านวนคดี และจ่ายส�านวนคดี 
โดยพิจารณาจากท้องที่ที่ความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓  
ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นก็ให้กองกฎหมาย 
จ่ายส�านวนคดีไปตามที่สั่งการนั้น   
 กรณีเป็นการไม่แน่ว่าการกระท�าความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นในท้องที่ใดในระหว่างหลาย 
ท้องที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบต่างกองกัน ให้เป็นอ�านาจของเลขาธิการที่จะพิจารณา 
มอบหมายให้กองคดีใดเป็นผูร้บัผดิชอบ และให้กองกฎหมายจ่ายส�านวนคดีไปยงักองคดีทีเ่ลขาธกิาร
มอบหมายนั้น  
 ในการจ่ายส�านวนคดี กองกฎหมายต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท�าการ  
นับแต่วันที่ได้รับส�านวนคดีหรือวันที่เลขาธิการมีค�าสั่งตามวรรคสี่หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี
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 ภายหลังจากส่งส�านวนคดีไปยังกองกฎหมายตามวรรคสามแล้ว หากกองข่าวกรอง 
ทางการเงินตรวจสอบพบหรือได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับส�านวนคดีเดิม 
ให้รายงานข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ส่งข้อมูลและพยาน 
หลักฐานนั้นให้กองกฎหมายเพื่อจ่ายส�านวนไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี 
เพื่อรวมส�านวนคดีต่อไป
 ข้อ ๑๙ เมื่อกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รับส�านวนคดีจาก 
กองกฎหมาย ให้ผู้อ�านวยการกองมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผูร้บัผดิชอบเพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง และให้พนกังานเจ้าหน้าทีด่งักล่าว 
จัดท�าร่างค�าสั่งเลขาธิการเรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที ่
เก่ียวกับการกระท�าความผิด (ค�าสั่ง ม.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างค�าสั่งดังกล่าว
ภายใน ๗ วันท�าการ นับแต่วันท่ีได้รับส�านวนคดีจากกองกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อเลขาธิการลงนามใน 
ค�าสั่งแล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเก่ียวกับค�าสั่งมอบหมายในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการส�านวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
โดยเคร่งครัด
 เมือ่เลขาธกิารมคี�าสัง่ตามวรรคหนึง่แล้ว ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบด�าเนนิการตาม
อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 การด�าเนินการตามวรรคสอง ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน  
นับแต่วันที่เลขาธิการได้ลงนามในค�าสั่งมอบหมาย
 กรณีมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจด�าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ใน 
วรรคสาม ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบจดัท�าบนัทกึระบเุหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าว เพ่ือเสนอ
ผู้อ�านวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้คร้ังละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
 หากไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในวรรคส่ี ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจดัท�าบนัทกึระบเุหตผุลความจ�าเป็นเพือ่เสนอคณะกรรมการธรุกรรมพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 
 ข้อ ๒๐ ในการขอขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือด�าเนินการใดๆ ตามท่ี 
ระเบียบน้ีก�าหนดไว้นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องด�าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่ได้
ก�าหนดไว้ในแต่ละกรณี
 ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีความจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจพิเศษในการ
สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) กรณต้ีองใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๖ ให้สรปุรายงานข้อเทจ็จรงิพร้อมท�าความเหน็ และ
เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายด�าเนินการยื่นค�าขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง
 (๒) กรณต้ีองใช้อ�านาจสบืสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๔๖/๑ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมท�าความเห็น และเสนอ
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เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายท�าหนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อ�านาจ
สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
ท้ังนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีการบันทึกถ้อยค�าบุคคลใด เมื่อได้บันทึก
ถ้อยค�าเสร็จให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค�าฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค�าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค�าและ 
ผู้บันทึกถ้อยค�าลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ร่วมให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์ในการแสวงหา 
ข้อเท็จจริงก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงร่วมในการสอบปากค�า 
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค�านั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค�ามีหลายหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
อย่างน้อยหนึง่คนกบัผูใ้ห้ถ้อยค�า ลงลายมอืชือ่ก�ากบัไว้ทกุหน้า และในบนัทกึถ้อยค�า ห้ามมใิห้ขดูลบ
หรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้
พนกังานเจ้าหน้าทีอ่ย่างน้อยหนึง่คนกบัผูใ้ห้ถ้อยค�าลงลายมอืชือ่ก�ากบัไว้ทกุแห่งทีข่ดีฆ่าหรือตกเติม 
 ในกรณทีีผู่ใ้ห้ถ้อยค�าไม่ยอมลงลายมอืชือ่ ให้บนัทกึเหตแุห่งการไม่ลงลายมอืชือ่ไว้ในบนัทึก
ถ้อยค�านั้น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค�าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้น�าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อด�าเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากมีการตรวจค้น 
หรอืบนัทกึถ้อยค�าผูใ้ห้ถ้อยค�า ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบด�าเนนิการบนัทกึการตรวจค้นหรือ
บันทึกถ้อยค�าตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๒๓ คดีใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเห็นว่าจ�าเป็นต้องจัดให้มีมาตรการ 
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�า หรือผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผดิชอบสรปุรายงานข้อเทจ็จรงิพร้อมท�าความเหน็เสนอเลขาธกิารเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบให้
เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาด�าเนินการตามมาตรา ๓๗/๑ 
 ข้อ ๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด�าเนินการตรวจสอบในคดีตามที่เลขาธิการ 
มีค�าสั่งมอบหมายเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งสรุปรายงานการตรวจสอบพร้อมท�า 
ความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามล�าดับชั้นเพื่อพิจารณาและมีความเห็น  
ก่อนเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป
 เมื่อได้ตรวจรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ ์
ในประเดน็ใด ผูอ้�านวยการส่วนสบืสวนทางการเงนิ ผู้อ�านวยการส่วนปฏบิติัการงานคดี ผูอ้�านวยการ 
กองคดี หรอืเลขาธิการ แล้วแต่กรณ ีอาจแนะน�าหรอืสัง่การให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผดิชอบด�าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 
ในข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นต่อไป   
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 ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงระหว่างการตรวจสอบหรือจากรายงานผลการ 
ตรวจสอบตามข้อ ๒๔ ว่า
 (๑) มีเหตุท่ีจะต้องยับยั้งการท�าธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาออก 
ค�าสั่งยับยั้งการท�าธุรกรรม (ค�าสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการ 
เพื่อพิจารณาออกค�าสั่งยับยั้งการท�าธุรกรรมและเมื่อเลขาธิการได้ออกค�าสั่งแล้วให้รายงานต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ 
 (๒) พบทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิและมเีหตุทีจ่ะต้องยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ
นั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเร่ืองเสนอ 
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว (ค�าสั่ง ย.) เว้นแต่เป็น
กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริง 
พร้อมท�าความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว  
(ค�าสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการได้ออกค�าสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ
 (๓) พบการกระท�าความผดิฐานฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้ส่งส�านวนคดีให้กองกฎหมายด�าเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป
 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม (๒) แล้ว ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด (ค�าสั่ง ย.) 
ภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันที่มีค�าสั่ง ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมลงนามในค�าสั่งดังกล่าว
แล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับค�าสั่งยึดหรืออายัดลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการส�านวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
โดยเคร่งครัด
 ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งมอบทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัด 
ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินด�าเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 การส่งมอบและการรบัมอบทรพัย์สนิตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธกิารก�าหนด 
 ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามข้อ ๒๖ ให ้
กองบริหารจัดการทรัพย์สินด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้
รบัมอบทรพัย์สนิจากพนกังานเจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบ หากไม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสร็จตามระยะ
เวลาดังกล่าวได้ ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 เม่ือกองบริหารจัดการทรัพย์สินได้ด�าเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อเลขาธิการเพื่อทราบด้วย 
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 ข้อ ๒๘ ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินบันทึกข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ 
ตามข้อ ๒๖ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งผลการด�าเนินการดังกล่าวให้กองกฎหมาย
ทราบภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อบันทึกหรือสอบทานข้อมูล 
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส�านวนคดี แล้วแต่กรณี ต่อไป
 ข้อ ๒๙ ในการส่งส�านวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ 
ยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด�าเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกค�าสั่ง
ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ เว้นแต่ ในกรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาดงักล่าวได้
ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการโดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการ
 การจัดท�าและเรียงส�านวนคดีเพื่อส่งพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๓๐ เมื่อส่งส�านวนคดีไปยังพนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตดิตามและแจ้งผลคดขีองแต่ละชัน้ศาลให้กองกฎหมายทราบเพ่ือบนัทกึข้อมลูลงในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการส�านวนคดี 
 ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการด�าเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเร่ืองทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�าเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
 แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 

ส่วนที่ ๒
กำรด�ำเนินคดีอำญำ

  
 ข้อ ๓๑ เมื่อกองกฎหมายได้รับเรื่องหรือส�านวนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน หรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๕ (๓) แล้วแต่กรณี  
ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ด�าเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
 นอกจากความผิดตามวรรคหนึ่ง หากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของ 
กองข่าวกรองทางการเงินหรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี พบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท�าความผิดอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิหรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว และเสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งส�านวนคดีให้กองกฎหมายด�าเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย
 ความผิดตามวรรคหนึ่งหากเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
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 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และพยานหลักฐานที่ได้รับมาตามข้อ ๓๑ 
ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้กองกฎหมายสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และรายงานเลขาธิการเพ่ือพิจารณาส่ังการให้กองข่าวกรองทางการเงิน  
กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 
 ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ 
กองกฎหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ด�าเนินคดีฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดอาญา 
อื่นใดตามที่ปรากฏจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็ได้
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการกล่าวโทษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
๙๐ วัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการหรือมอบหมายตามวรรคสอง
 กรณมีเีหตจุ�าเป็นไม่อาจด�าเนนิการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในวรรคสาม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกระบุเหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าว เพ่ือเสนอผู้อ�านวย
การกองกฎหมายพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน 
๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
 ข้อ ๓๓ ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงิน  
กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ หรือกองกฎหมาย แล้วแต่กรณี หากพบการกระท�าความผิดฐาน
ฟอกเงินซึง่จ�าเป็นต้องจบับุคคลตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบสรุปข้อเทจ็จรงิ
และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ตามมาตรา ๓๘/๑ ต่อไป  
 การมอบหมายพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึง่และการบนัทกึผลการจับกุมตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่สรุปรายงานการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรอง     
ทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
การกระท�าความผดิฐานฟอกเงนิ ความผดิฐานสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอืความผดิ
อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากเลขาธกิารพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าอาจมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดและสมควรให้มี 
การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเตมิ กใ็ห้สัง่การให้กองกฎหมายด�าเนนิการตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป 
 เมื่อกองกฎหมายได้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึงเสร็จสิ้นแล้ว  
หากพบข้อเทจ็จริงและพยานหลกัฐานเกีย่วกบัพฤตกิารณ์การกระท�าความผดิ ให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป กรณีที่การตรวจสอบและรวบรวมพยาน
หลกัฐานไม่พบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์การกระท�าความผดิกใ็ห้รายงานเลขาธกิารให้ทราบด้วย
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 ข้อ ๓๕ ให้กองกฎหมายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒  
ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือส�านวนคดี แล้วแต่กรณี ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการด�าเนินการไปยัง
ส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเร่ืองทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�าเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
 แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 

หมวด ๓
กำรเสนอเรื่องหรือส�ำนวนคดีต่อเลขำธิกำรและคณะกรรมกำรธุรกรรม

  
 ข้อ ๓๖ ในการเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการใดๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบตามระเบียบนี้จะต้องมีสาระส�าคัญ  
ดังต่อไปนี้
 (๑) เลขรหัสเรื่องหรือเลขรหัสคดี แล้วแต่กรณี 
 (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 (๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ และพยานหลักฐาน เช่น ทรัพย์สิน 
บุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน
 (๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๕) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่
 (๖) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของผู้อ�านวยการส่วนและผู้อ�านวยการกอง
 ข้อ ๓๗ ในการเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ให้เสนอ
ได้เฉพาะเรื่องหรือส�านวนคดีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 (๑) มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
หรือต้องเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
 (๒) เป็นกรณทีีค่ณะกรรมการธรุกรรมหรอืเลขาธกิารมคี�าส่ังให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรม
 (๓) กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
 เร่ืองหรือส�านวนคดีใดตามวรรคหนึ่งท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบจะเสนอต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือตามที่ 
คณะกรรมการธุรกรรมเห็นสมควร แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๓๘ ในการเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมตามข้อ ๓๗ อย่างน้อย
ต้องมีสาระส�าคัญดังนี้
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 (๑) เรื่องเดิม  
 (๒) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
 (๓) ข้อกฎหมาย
 (๔) ข้อพิจารณา
 (๕) ข้อเสนอ
 ในการเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือพิจารณามีมติให้ยับยั้ง 
การท�าธุรกรรม หรือมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท�าความผดิ หรอืเพือ่ยดึหรอือายดัทรพัย์สิน แล้วแต่กรณ ีให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ 
ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกยับยั้งการท�าธุรกรรม ถูกตรวจสอบ หรือถูกยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินให้ชัดเจน ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเร่ืองหรือส�านวนคดีท่ีจะน�าเข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการธรุกรรมเพือ่พจิารณานัน้มข้ีอไม่สมบรูณ์และสมควรปรบัปรงุแก้ไขหรอืเพิม่เตมิข้อมลู
หรอืเอกสารอย่างหนึง่อย่างใด ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผิดชอบด�าเนนิการตามข้อสัง่การและเสนอ
เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน  
 ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เลขาธิการอาจจะแต่งต้ัง 
มอบหมายให้ข้าราชการของส�านักงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก่อนเสนอ 
คณะกรรมการธุรกรรมก็ได้
 ข้อ ๔๑ เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓๗ วรรคสอง หรือข้อ ๓๙  
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจดัส่งเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชมุ รวมทัง้พยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จ�านวนหนึ่งชุด พร้อมส�าเนาเอกสารดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการธุรกรรมร้องขอและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่ฝ่ายเลขานุการ 
ภายในก�าหนดห้าวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมตามล�าดับก่อนหลัง หรือตามความเร่งด่วน ทั้งนี้ ตามที่ประธานกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นสมควร
 ข้อ ๔๒ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเรื่องหรือส�านวนคดีที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบและจัดท�าเป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อเลขาธิการและประธานกรรมการ 
ธุรกรรมตามล�าดับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว 
 เพือ่ให้การด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกรรมการธรุกรรม
อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก็ได้
 ข้อ ๔๓ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาให ้
ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ผู้อ�านวยการ 
กองที่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ทราบถึงก�าหนดการประชุม วัน เวลา สถานท่ี และล�าดับ 
การน�าเสนอ เป็นการล่วงหน้า 
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 ข้อ ๔๔ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้แก่ประธาน
กรรมการธรุกรรมและกรรมการธรุกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวนั เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นหรอืเป็นกรณี
เร่งด่วนฝ่ายเลขานุการอาจเสนอเอกสารประกอบประชุมในที่ประชุมได้
 ข้อ ๔๕ การน�าเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ให้ผู้อ�านวยการ 
กองเป็นผูร้บัผดิชอบน�าเสนอ โดยมผีูอ้�านวยการส่วนสืบสวนทางการเงินหรือผู้อ�านวยการส่วนปฏบิติั
การงานคดี แล้วแต่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย 
 การน�าเสนอเรื่องหรือส�านวนคดีตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และชัดเจน รวมทั้งประเด็นที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมพิจารณาและมีมติ ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แล้วแต่กรณี ประกอบการน�าเสนอก็ได้  

หมวด ๔
กำรไม่ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรยุติเรื่อง

  
 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเรื่องหรือส�านวนคดีใดพบการกระท�าความผิดมูลฐาน
และเป็นกรณีที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกองข่าวกรองทางการเงิน หรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือ
กองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 (๒) ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
 เม่ือปรากฏข้อเทจ็จรงิตามวรรคหนึง่ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเสนอความเหน็ต่อ
เลขาธกิารเพือ่พจิารณาท่ีจะไม่ด�าเนนิการเกีย่วกบัทรพัย์สนิในเร่ืองน้ัน โดยให้เก็บเป็นฐานข้อมลูของ
ส�านักงานต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ
 ในการพิจารณาว่าจะไม่ด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม (๑) นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบน�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในข่าย
แห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองข่าวกรอง
ทางการเงนิได้รายงานสรปุและเสนอความเห็นมาตามข้อ ๑๖ หรอืข้อ ๑๗ นัน้ ไม่เป็นความผดิมลูฐาน 
ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้รวมไว้เป็นฐานข้อมูล เว้นแต่ เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินการตามกฎหมายอื่น ก็ให้เลขาธิการส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด�าเนินการต่อไป
 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าส�านวนคดีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 
กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาในรายงาน
ตามข้อ ๒๔ นั้น ไม่เป็นความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
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ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูลไปยังกองกฎหมายเพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เรื่อง หรือส�านวนคดี แล้วแต่กรณี ไว้เป็นฐานข้อมูล 
 ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าหากมีการด�าเนินการตามกฎหมายอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ก็ให้เลขาธิการส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด�าเนินการต่อไป และ
รายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ
 ข้อ ๔๙ การพิจารณาไม่ด�าเนินการหรือการสั่งยุติเรื่องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ หรือข้อ ๔๘ 
หากปรากฏชือ่ผูแ้จ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบแจ้งผลการด�าเนนิการไปยงัส่วนสือ่สารองค์กร
เพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ท้ังนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรด�าเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายใน 
ระยะเวลา ๑๕ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
 แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 

หมวด ๕
กำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

  
 ข้อ ๕๐ ให้กองข่าวกรองทางการเงินจัดให้มีสารบบเรื่องเพื่อบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ 
การรบัเรือ่ง ความคบืหน้าเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของเรือ่งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบให้เป็นปัจจบุนั  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 (๑) เลขรหัสเรื่อง
 (๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง 
 (๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่อง
 (๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
 การวางสารบบเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๕๑ ให้กองคดี ๑ กองคดี ๒ และกองคดี ๓ จัดให้มีสารบบคดีเพ่ือบันทึกข้อมูล 
เก่ียวกับการรับส�านวนคดี และความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของส�านวนคดีที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 (๑) เลขรหัสคดี 
 (๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง 
 (๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของคดี 
 (๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�านวนคดี
 การวางสารบบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�าหนด 
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 ข้อ ๕๒ ในการใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบหรือด�าเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดด้วย
 ข้อ ๕๓ ผู้อ�านวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ผู้อ�านวยการกองคดี ผู้อ�านวยการส่วน
สบืสวนทางการเงนิและผูอ้�านวยการส่วนปฏบิตักิารงานคดี มหีน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า
แก่พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเรือ่งหรอืส�านวนคดีในกรณท่ีีเกดิปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏบัิติ
หน้าที่ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด และให้ 
ผู้อ�านวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี เป็นผู้ช่วยเหลือ 
ผู้อ�านวยการกองในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 การจ่ายเรื่องหรือส�านวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ค�านึงถึงระดับ ความเชี่ยวชาญ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปริมาณงานและความสลับซับซ้อนของ
เรื่องหรือส�านวนคดี 
 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการกองทุกๆ ระยะเวลา  
๓๐ วัน ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดท�าสมุดคุมเรื่องหรือคุมส�านวนคดีในส่วนของตน
เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด 
 ข้อ ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาด�าเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ 
 กรณีตามวรรคหนึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อ�านวยการส่วนหรือผู้อ�านวยการกอง  
แล้วแต่กรณี ละเลยไม่ให้ความช่วยเหลอื แนะน�า หรอืไม่ควบคมุตรวจสอบให้เจ้าหน้าทีภ่ายใต้บงัคบั
บญัชาปฏบิตัติามระเบียบน้ี ให้ถือว่าผูอ้�านวยการส่วนหรอืผูอ้�านวยการกองดงักล่าวกระท�าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

บทเฉพำะกำล
  
 ข้อ ๕๕ บรรดาเรื่องหรือส�านวนคดีท่ีได้รับและยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบนี้ก�าหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๙๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้  มีผลบังคับใช้ 
 กรณีมีเหตุจ�าเป ็นท�าให้ไม ่อาจด�าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบเรื่องหรือส�านวนคดีจัดท�าบันทึกระบุเหตุผล 
ความจ�าเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อ�านวยการท่ีตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถ 
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
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 หากไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่�าหนดตามวรรคสอง ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกระบุเหตุผลความจ�าเป็นเพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือพิจารณา 
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 
 หากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                 นายวิรัช  ชินวินิจกุล
                                                                         ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรม
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำน

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙

  
 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคุ้มครองสิทธิของ 
ผูเ้สยีหายในความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖)  
ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือการก�าหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับอ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ 
ผู ้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “ผูเ้สยีหาย” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัความเสยีหายในทางทรัพย์สินจากการกระท�าความผดิ
มลูฐานและไม่อาจด�าเนินการเพ่ือขอคนืทรพัย์สนิหรอืชดใช้คนืความเสยีหายดงักล่าวได้ตามกฎหมาย
อื่นหรือด�าเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล
 “ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ 
ที่จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย
 ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการ
มีค�าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิไว้ชัว่คราวในกรณจี�าเป็นหรือเร่งด่วน แล้วแต่กรณ ีในความผิดมลูฐาน
ใดที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการเพ่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของส�านักงาน ก�าหนดให้ผู้เสียหายยื่นค�าร้อง
พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจ�านวนความเสียหายที่ได้รับจากการ 
กระท�าความผดิมลูฐานนัน้ตามแบบท้ายระเบียบนีต่้อพนกังานเจ้าหน้าทีภ่ายในก�าหนดเวลา ๓๐ วนั 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๙/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
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นับแต่วันทีไ่ด้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เว้นแต่มเีหตอุนัสมควรทีไ่ม่อาจยืน่ค�าร้องได้ตามก�าหนด
เวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 ข้อ ๕ เมื่อมีผู้เสียหายยื่นค�าร้องภายในก�าหนดเวลา หรือยื่นเกินก�าหนดเวลาโดยได้รับ 
การอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบ และจัดท�า 
ความเห็นเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป
 กรณีไม่มีผู้เสียหายยื่นค�าร้อง หรือยื่นค�าร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียด 
แห่งความเสียหายหรือยื่นเกินก�าหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔  
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานให้เลขาธิการทราบ และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ยื่นค�าร้อง 
โดยไม่ปรากฏหลักฐาน หรือยื่นเกินก�าหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้เสียหายรายใด 
ไม่เหน็ด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอเรือ่งต่อเลขาธิการเพือ่เสนอให้คณะกรรมการธรุกรรมพิจารณา
มีค�าสั่งต่อไป ค�าสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้นให้เป็นที่สุด 
 ข้อ ๖ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�า 
ความผิด ดังนี้
 (๑) รายการทรัพย์สินท่ีควรร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้น�าไปคืนแก่ผู ้เสียหายซึ่งปรากฏ 
หลักฐานโดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 (๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้น�าไป
ชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ
 (๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นค�าร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ
 ข้อ ๗ เม่ือคณะกรรมการธรุกรรมพจิารณาแล้วเหน็ชอบตามท่ีเลขาธกิารเสนอให้เลขาธกิาร
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต่อไป
 ข้อ ๘ กรณีท่ีศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้น�าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด 
ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและค�าพิพากษาหรือค�าสั่งดังกล่าวเป็นท่ีสุดแล้ว ให้ส�านักงาน
ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาลโดยเร็ว  ท้ังนี้ หากจ�าเป็นต้องน�าทรัพย์สินท่ี 
เกี่ยวกับการกระท�าความผิดออกขายทอดตลาดตามค�าพิพากษาหรือค�าส่ังศาลเพ่ือน�าเงินไปชดใช้
คืนให้แก่ผู้เสียหายให้น�าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการน�า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
 ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามค�าพิพากษาหรือค�าส่ังศาลตามข้อ ๘ ให้ส�านักงานจัดท�าบัญช ี
คืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้เสียหายมา 
รับคืนหรือรับการชดใช้คืนภายในเวลาที่ส�านักงานก�าหนด แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือ
รับการชดใช้คืนดังกล่าวให้ส�านักงานด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่งหรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
 ในกรณมีปัีญหาเกีย่วกบัการปฏิบัตติามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการธรุกรรมเป็นผูม้อี�านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                              อธิคม อินทุภูติ
                                                                       ประธานกรรมการธุรกรรม
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ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๗

                       
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๐ (๖) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๑ 
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ว่าด้วยการเกบ็รกัษา และการจดัการทรัพย์สินทีถ่กูยดึหรืออายดั พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบยีบ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการประเมนิค่าเสยีหายและค่าเสือ่มสภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการน�าทรพัย์สนิ
ออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) 
จึงให้ยกเลิกระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๕ และวางระเบยีบส�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตาม
ระเบียบนี้
 ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ�าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมี นอกจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี ้
ให้ขอท�าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
 ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบน้ีให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ 
ส�านักงาน ปปง. ได้เท่าทีจ่่ายจรงิและไม่เกนิทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ทัง้นีโ้ดยค�านงึถงึความประหยดั

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
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 ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
 “ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง” หมายความถึง การท่ีได้มีการประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ท�าการประเมินนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
 “ต่อการด�าเนินการขายทอดตลาดหนึง่ครัง้” หมายความถงึ การทีไ่ด้มกีารด�าเนนิการขาย
ทอดตลาดประจ�าวันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
 “ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง” หมายความถึง การที่ได้มีการ
ด�าเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
 “ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. หรือศาลได้ม ี
ค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีศาลได้มีค�าสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดินด้วย
 “ผูช่้วยเหลอืพนกังานเจ้าหน้าที”่ หมายความถงึ บคุคลท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน ปปง. 
ขอความร่วมมือเรียก หรือ ให้ด�าเนินการในบางกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องให้บุคคลภายนอก 
มาช่วยด�าเนินการ
 “เลขาธิการ ปปง.” หมายความถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
 “ส�านักงาน ปปง.” หมายความถึง ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ๑
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรยึดและอำยัดทรัพย์สนิ

                       
 ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
พนกังานเจ้าหน้าที ่หรอืผูช่้วยเหลอืพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบิติัหน้าทีเ่ก่ียวกบัการยดึและอายดั
ทรัพย์สิน ได้ใช้จ่ายไปจริงในการด�าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินนั้น 
 ข้อ ๘ เมื่อมีการยึดและอายัดทรัพย์สินให้หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน 
ตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
 ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่อาจเบิกได้ ได้แก่
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 (๒) ค่าเช่าที่พัก
 (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน ส�าหรับยานพาหนะ
และอื่นๆ ท�านองเดียวกัน
 (๔) ค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน
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 (๕) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน       
ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีผู ้ดูแลหรือคนเฝ้าทรัพย์สินและประเภท
สังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายสังหาริมทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงาน ปปง. หรือ
สถานที่เก็บรักษาได้
 (๖) ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ�ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สิน
ใดที่ยึดไว้เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายน�ามาส่งมอบให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้
 (๗) ค่าจ้างเหมาในการด�าเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่ยึดไว้ เพื่อให้สามารถน�ามาส่งมอบ 
ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้
 (๘) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืนท่ีส่งเข้ามาร่วม ในการเดินทางไปปฏิบัติการลับเฉพาะกิจในการ
ตรวจค้นยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน
 (๙) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน อาทิ 
ค่าอาหารสัตว์ ค่าฝากทรัพย์สิน ค่าอุปกรณ์รักษาตัวทรัพย์สิน ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น
 ในกรณีด�าเนินการเร่งด่วนและมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคแรก 
เกิดขึ้นก่อนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ มีค�าสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินให้สามารถเบิก 
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม๒  
 ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการก�าหนด
 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�่า ที่ก�าหนดใช้ในเขตพื้นที่ 
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เป็นรายเดือนไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน
 (๒) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ประเภทสงัหารมิทรพัย์ ให้เบกิจ่ายตามอตัราค่าจ้างแรงงานข้ันต�า่ ท่ีก�าหนดใช้ในเขตพ้ืนท่ีท่ีทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู่ เป็นรายวันไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน

 ๒ข้อ ๙ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 (๓) ในกรณีท่ีไม่อาจท�าการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ�าเป็นต้องใช้ 
วิธีการจ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจ้างได้ก็ให้ด�าเนินการจ้างเหมาได้ โดยให ้
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) ให้เบกิจ่ายได้ในลกัษณะเหมาจ่าย ได้แก่ ผูท้ีเ่ป็นพนกังาน
เจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
ต่อวัน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับค่าตอบแทน
ตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
 (๔) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๙) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และโดยประหยัด ตามระเบียบ
ของทางราชการ

หมวด ๒
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

                       
 ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที ่
ส�านักงาน ปปง. พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู ้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ใช้จ่ายไปเพื่อเป็น 
ค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญในการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น 
 ข้อ ๑๕๔ เมื่อมีการประเมินราคาทรัพย์สินรายใด ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๔ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดตามระเบียบนี้ สิทธิที่จะ
ได้รบัค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนท่ีเกดิข้ึนในการประเมนิให้เริม่ตัง้แต่วนัทีม่กีารยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ
จนถึงวันที่คดีถึงที่สุดและเป็นที่ยุติ
 กรณีทรพัย์สนิท่ีจะต้องประเมนิมจี�านวนมาก หรือเป็นทรัพย์สนิทีม่มีลูค่าสงู ซึง่การประเมิน
ราคาทรพัย์สนิอาจไม่แล้วเสรจ็ในครัง้เดยีว ให้อยูใ่นดุลยพนิิจของเลขาธกิาร ปปง. หรอืผูท่ี้เลขาธกิาร 
ปปง. มอบหมาย จัดให้มผีูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิในแต่ละครัง้มากกว่าหนึง่คน โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นรายคนและรายครั้งจนกว่าการประเมินราคาทรัพย์จะเสร็จสิ้น

 ๓ข้อ ๑๓ (๓) แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๔ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่
 (๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน
 (๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินราคาทรัพย์สิน
 ข้อ ๑๗ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  
และความช�านาญพเิศษ โดยอาชพีหรอืมใิช่กต็ามในการประเมนิราคาทรพัย์สนิประเภทใดประเภทหนึง่  
อาทิ เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ ยานพาหนะ หรืออื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายความ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช�านาญในด้านนั้นๆ ด้วย
 ข้อ ๑๘ การประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของส�านักงานที่ดิน กรมท่ีดินหรือหน่วยงานอื่น 
ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่อสงัหารมิทรพัย์นัน้ตัง้อยูเ่พือ่ร่วมตรวจสอบและประเมนิราคาทรพัย์สนิดงักล่าวนัน้ได้ 
โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�าหนด 
 ข้อ ๑๙ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี
หรือเครื่องประดับ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความช�านาญในด้านนัน้ เพ่ือร่วมตรวจสอบและประเมนิราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก�าหนด
 ข้อ ๒๐ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน 
ประเภทอื่นๆ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ม ี
ความรู้ความช�านาญเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ก�าหนด
 ข้อ  ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๘    
ถ้าเปน็เจ้าหน้าที่ของรฐัใหไ้ด้รบัคา่ตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท บุคคลภายนอกไม่เกินคนละ 
๓,๐๐๐ บาท ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง
 ข้อ ๒๒ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช�านาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๐ ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง
 ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๖ (๒) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
 

หมวด ๓
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนและกำรด�ำเนินคดี

                       
 ข้อ ๒๔๕ เมื่อมีการด�าเนินการตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๘/๑ หรือ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

 ๕ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ปปง.  
ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม 
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้มีขึ้นต้ังแต่วันท่ีมีการด�าเนินการ 
ตามค�าสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการนั้น
   ข้อ ๒๕๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสืบสวนการจับกุม การบันทึกถ้อยค�า การสอบสวน 
การด�าเนินคดี การส่งเอกสารการบันทึกถ้อยค�า การส�าเนาส�านวนการสืบสวนสอบสวน การจับกุม 
การยดึหรอือายดั หรอืเกบ็รกัษาทรพัย์สนิในระหว่างการสบืสวน การจบักมุ การสอบสวน หรอืบนัทกึ
ปากค�าที่อาจเบิกจ่าย ได้แก่
 (๑)  ค่าส่งบันทึกถ้อยค�า ส�าเนาส�านวน หรือส�าเนาการสืบสวนสอบสวนทางพัสดุภัณฑ์
 (๒) ค่าส�าเนาบันทึกถ้อยค�า หรือส�านวนการสืบสวนสอบสวน
 (๓) ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการสบืสวน การจบักมุ บนัทกึถ้อยค�า การสอบสวน 
และการรวบรวมพยานหลักฐานในการด�าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน  
ตรวจค้น ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวน
สอบสวนและการด�าเนินคดี
 (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินคดี หรือด�าเนินการเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการเจาะตู้เซฟ เป็นต้น
 (๕) ค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน 
ปปง. ในการด�าเนนิการสบืสวน จบักมุ สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐาน ตรวจค้น ตรวจสอบทรพัย์สนิ 
หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดี
 (๖) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ 
กับส�านักงาน ปปง. ในการด�าเนินการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น 
ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
และการด�าเนินคดี
   ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ 
ทางราชการ หากมิได้มีก�าหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด
 ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๕) และ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย ได้แก่ผู้ที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู ้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตรา 
คนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับ 
ค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้

 ๖ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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หมวด ๔
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำและจัดกำรทรัพย์สิน

                       
 ข้อ ๒๖๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้แก่
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินที่ส�านักงาน ปปง. ได้มีการด�าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ
มีค�าสั่งให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 
 (๒) ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
หรือบุคคลท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากส�านักงาน ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ให้มีหน้าที่จัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้จ่ายไปในการจัดเก็บ
และดูแลรักษาทรัพย์สินที่ขอความร่วมมือไปนั้น
 (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดแูลรกัษาทรพัย์สนิ ทีศ่าลมคี�าสัง่ให้ยดึหรอือายดัไว้ชัว่คราว
ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือท่ีศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติ 
ก่อนที่จะมีการด�าเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ
 ข้อ ๒๗๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน ได้แก่
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ส�านักงาน ปปง. ได้มีการด�าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยาน
หลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการมีค�าสั่งให้ยึด
และหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว อาทิ การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ การให้ส่วนราชการน�าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การส�ารวจทรัพย์สิน การติดตามสิทธิเรียกร้อง การร้องทุกข์กล่าวโทษ และการบังคับคดี เป็นต้น
  (๒) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการขายทอดตลาดทรพัย์สนิ คณะกรรมการจดัเกบ็รกัษาทรพัย์สนิ คณะกรรมการประเมนิ
ราคาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
ในการว่าจ้างด�าเนนิการเก่ียวกบัการจดัการทรพัย์สนิ ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ ส�ารวจทรพัย์สนิ และ
ผูช่้วยเหลอืพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการดังกล่าว รวมทัง้ค่าจัดซ้ือวสัดอุปุกรณ์เพ่ือบ�ารุงหรือ
ดแูล หรอืใช้เพือ่การจดัการทรพัย์สนิ ขายทอดตลาดทรพัย์สนิหรอืส�ารวจทรพัย์สนิต่างๆ นัน้ เป็นต้น

 ๗ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๘ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่าง
การพิจารณาคดี หรือที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติก่อนที่จะมีการ
ด�าเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ
 ข้อ ๒๘ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัการขอความร่วมมอื ให้เกบ็รกัษาทรัพย์สนิหรอืจดัการทรพัย์สนิ ให้หน่วยงานหรอื
บุคคลดังกล่าว ได้รับค่าใช้จ่ายตามท่ีก�าหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายให้มีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือ
ขอความร่วมมือไปถึงหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ส�าหรับกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีรายได้เกิดขึ้นจาก 
ตัวทรัพย์สินนั้นให้หักค่าใช้จ่ายจากรายได้ดังกล่าว
 ข้อ ๒๙๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๒๖ และการจัดการ
ทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ที่อาจเบิกจ่ายได้ ได้แก่
 (๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนเฝ้าทรัพย์สินเพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สิน  
ท้ังประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาหรือคนเฝ้าทรัพย์สิน และประเภท
สังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย
 (๒) ค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือสถานที่เพื่อจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
 (๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ค่าน�้ามันหล่อลื่น 
ค่าจ้างท�าความสะอาด ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น 
 (๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับ 
การขายทอดตลาด การบริหารทรัพย์สิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ค่าจ้าง
หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อด�าเนินการจัดการทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
 (๕) ค่าประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
 (๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส�ารวจทรัพย์สิน หรือจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด  
อาทิ ค่าจ้างท�ากุญแจ ค่าจ้างท�าความสะอาด ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา ค่ารังวัดส�ารวจแนวเขต รวมทั้ง 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบ�ารุง หรือดูแลหรือใช้เพื่อการจัดการทรัพย์สิน ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
หรือส�ารวจทรัพย์สิน เป็นต้น
 (๗) ค่าตอบแทนกรรมการขายทอดตลาด ในการประชุมเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด  
หรือการก�าหนดราคาเริ่มต้น และในการด�าเนินการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง
 (๘) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดการทรัพย์สิน การขายทอดตลาด  
การส�ารวจทรัพย์สิน หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุน อ�านวยความสะดวก  
รักษาความปลอดภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยในการด�าเนินการดังกล่าว

 ๙ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 (๙) ค่าตอบแทนบุคคล ในการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการเพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สิน อาทิ  
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการปั๊มน�้ามัน ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการสวน ผู้จัดการห้องเช่า เป็นต้น
 (๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือด�าเนินการจัดการทรัพย์สิน 
การขายทอดตลาด การส�ารวจทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
 ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๑) ให้เบิกจ่ายดังนี้
 (๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
ให้เบกิจ่ายตามอตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ทีก่�าหนดใช้ในเขตพ้ืนทีท่ีท่รัพย์สินนัน้ต้ังอยู ่เป็นรายเดือน
ไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน
 (๒) ค่าจ้างพนกังานรกัษาความปลอดภยั เพือ่ดูแลรักษาทรัพย์สิน ประเภทสังหาริมทรัพย์
ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าที่ก�าหนดใช้ในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เป็นรายวัน 
ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน
 (๓) ในกรณีที่ไม่อาจท�าการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ�าเป็นต้องใช้วิธีการ    
จ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรือ่งหรอืเฉพาะรายจงึจะจ้างได้ กใ็ห้ด�าเนนิการจ้างเหมาได้โดยให้ถอืปฏบิตัิ
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�าเนินการขายทอดตลาดหนึ่งครั้ง
 (๒) ค่าตอบแทนตาม (๘) ให้ได้รับในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน  
เมื่อได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้
 ข้อ ๓๓ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒๙ (๙) ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 
เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อกิจการ ทั้งนี้ ในการก�าหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากสัดส่วนรายได้
ของกิจการนั้นๆ ประกอบกับผลเสียหรือภาระที่ทางราชการจะได้รับหากไม่ด�าเนินกิจการ

หมวด ๕
ค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
                       
 ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ ได้แก่
 (๑) ค่าประกาศค�าร้องขอให้ศาลมีค�าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เม่ือศาลมีค�าส่ัง
รบัค�าร้องดงักล่าวทีพ่นกังานอยัการยืน่ต่อศาลแล้ว ทางหนงัสอืพมิพ์ทีม่จี�าหน่ายแพร่หลายในท้องถิน่

 ๑๐ข้อ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 (๒) ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
 (๓) ค่าใช้จ่ายในการตามประเด็นของพนักงานอัยการ หรือที่พนักงานอัยการมอบหมาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการ
 (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๙
 ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๔ ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการดังกล่าวส่งหลักฐานการใช้จ่ายมาตั้งเบิกจากส�านักงาน ปปง.
 

หมวด ๖
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประเมินค่ำเสียหำย และค่ำเสื่อมสภำพทรัพย์สิน

                       
 ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพ หมายความถึง 
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือ
ช�านาญเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงได้ใช้จ่ายไปเพื่อตรวจสอบและ
ประเมนิค่าเสยีหายและค่าเสือ่มสภาพแห่งทรัพย์สนิทีเ่สียหายหรอืเส่ือมสภาพนัน้ รวมท้ัง ค่าตอบแทน 
กรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพและผู้เชี่ยวชาญหรือช�านาญที่ได้ด�าเนินการนั้นด้วย
 ข้อ ๓๗ เมื่อได้มีการประเมินค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพทรัพย์สินที่ต้องคืนตาม 
มาตรา ๕๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  
ให้เบิกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามที่ก�าหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีตั้งแต่ 
วันที่ท�าการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพนั้น
 ข้อ ๓๘ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน 
ได้แก่
 (๑) ค่าใช้จ่ายซึ่งจ�าเป็นต้องจ่าย เพื่อว่าจ้างผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ท�าการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ อันเนื่องจากไม่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการประเมิน 
ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพจะด�าเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินนั้น 
ได้เอง
 (๒) ค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือช�านาญเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง 
โดยเฉพาะซึ่งร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
 (๓) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
 (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นต้องจ่าย หรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินค่าเสียหายและ 
ค่าเสื่อมสภาพ
 ข้อ ๓๙ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๘ (๑) ให้จ่ายได้เท่าที่จ�าเป็นต้องจ่ายจริงเพื่อการนั้น
 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
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำตอบแทนหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก

ที่หำข้อมูลข่ำวสำรหรือให้ข้อมูลข่ำวสำร
                       
 ข้อ ๔๓ ค่าตอบแทนบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มิใช่ข้าราชการส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการ
หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ หรือทรัพย์สินของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ 
การกระท�าความผิดมูลฐาน ดังนี้
 (๑) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละไม่เกิน 
๘,๐๐๐ บาท
 (๒) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่เชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวข้อง เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 (๓) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลที่หาข้อมูลข่าวสารเชิงลึก เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลและ
โครงสร้างเครือข่ายกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรม ที่เก่ียวกับการกระท�าความผิดมูลฐาน
ในระดับส�าคัญ เดือนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 ข้อ ๔๔ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส�านักงาน ปปง. ตรวจสอบ สืบสวน 
หาข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัพฤตกิารณ์หรอืทรพัย์สินของบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าธรุกรรมท่ีเกีย่วกบั
การกระท�าความผิดมูลฐานอัตราคนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อวัน ระยะเวลาการปฏิบัติไม่เกิน 
เดือนละ ๒๕ วัน ตลอดปี
 ข้อ ๔๕ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส�านักงาน ปปง. และมิใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือทรัพย์สินของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดมูลฐาน อัตราข้อมูลข่าวสารเรื่องละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
 ข้อ ๔๖ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นต้องใช้ เนื่องจากการให้หรือหาข้อมูลข่าวสาร โดยให้เบิกจ่าย
ได้เท่าจ่ายจริง

 ๑๑ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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 ข้อ ๔๗๑๒ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันน�าไปสู่
การจับกุมผู้กระท�าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ดังนี้
 (๑) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเพื่อน�าไปสู่การจับกุมผู้กระท�า
ความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ เดือน
 (๒) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือน�าไปสู่การจับกุมผู้กระท�าความผิด 
ฐานฟอกเงิน ในอัตราข้อมูลข่าวสารไม่เกินเรื่องละ ๕๐๐ บาท
 (๓) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ 
ตรวจค้น จับกุมผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน และเมื่อผู้ได้รับ 
ค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว จะใช้สิทธิเรียกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
                                                              พลต�ารวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
                                            เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ระเบยีบส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏบิติัตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๓

 ๑๒ข้อ ๔๗ เพิ่มโดยระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๑๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ว่ำด้วยกำรเปรียบเทียบและกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการเปรยีบเทยีบและการด�าเนนิคดีกบัผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๐ (๕) มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการเปรยีบเทยีบและการด�าเนนิคดีกบัผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ 
เปรียบเทยีบและการด�าเนนิคดีกบัผูก้ระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
 “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม 
มาตรา ๖๔/๑
 “ประธานกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า ประธานกรรมการเปรียบเทียบตาม
มาตรา ๖๔/๑
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการของส�านักงาน 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีกองก�ากับและ 
ตรวจสอบหรือกองอื่นใด ซึ่งได ้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหา และมีความเห็นเพื่อด�าเนินคดี
ตามระเบียบนี้
 “เลขานกุารคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ” หมายความว่า พนกังานเจ้าหน้าทีก่องกฎหมาย
ผู้ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
 “ความผิดที่เปรียบเทียบได้” หมายความว่า ความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได  ้
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
 “ผู ้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู ้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดที่เปรียบเทียบได ้
ตามระเบียบนี้
 “ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงผ่านการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการ 
เปรียบเทียบ หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 “ด�าเนินคดี” หมายความว่า การเปรียบเทียบ หรือการกล่าวโทษผู้กระท�าผิด
 “ส�านวนคดี” หมายความว่า สรุปรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา 
เก่ียวกับการกระท�าความผดิทีเ่ปรยีบเทยีบได้ทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบพจิารณาแล้วเหน็ควร
ให้ด�าเนินคดี
 ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่งหรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอ�านาจของเลขาธิการที่จะ 
วินิจฉัยชี้ขาดและเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าค�าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด

หมวด ๑
กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน

 ข้อ ๖ เมื่อตรวจพบการกระท�าความผิดที่เปรียบเทียบได้หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิด 
ที่เปรียบเทียบได้ให้ปฏิบัติดังนี้
 (๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ากับและตรวจสอบเป็นผู้ตรวจพบ ให้ประมวลเร่ือง 
เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ ๘   
 (๒) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ากับและตรวจสอบ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเก่ียวกับความผิดที่เปรียบเทียบได้ก่อนส่งเรื่องให้
พนกังานเจ้าหน้าทีก่องก�ากบัและตรวจสอบประมวลเร่ืองเสนอต่อเลขาธกิารเพ่ือพิจารณามอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป
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 (๓) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ตรวจพบและได้แจ้งให้
ส�านักงานด�าเนินการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ากับ
และตรวจสอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป
 ในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ากับและตรวจสอบได้ตรวจสอบ
เบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดท่ีเปรียบเทียบได้ ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอ
เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง
 ในกรณีตามวรรคหนี่ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองก�ากับและตรวจสอบได้ตรวจสอบ 
เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดที่เปรียบเทียบได้ แต่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน 
พนกังานเจ้าหน้าทีอ่าจประมวลเรือ่งเสนอต่อเลขาธกิารเพ่ือพิจารณาสัง่การให้ด�าเนนิการกล่าวโทษ
ตามหมวด ๓ ก็ได้
 ข้อ ๗ ในการใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหมวด ๒ ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คุณสมบัติ การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหมวด ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด
 ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถ 
จะท�าได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่เปรียบเทียบได้  
เพือ่จะรูต้วัผูก้ระท�าผดิและพสิจูน์ให้เหน็ความผดิหรอืความบรสุิทธิข์องผู้ถกูกล่าวหา และด�าเนนิการ
ดังต่อไปนี้
 (๑) หากปรากฏหลักฐานเป็นท่ีเชื่อได้ว่าการกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่ 
เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และให้มาให้ถ้อยค�าภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก�าหนด 
 (๒) หากไม่ปรากฏหลักฐานว่าการกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง
 ในกรณผีูถู้กกล่าวหาเป็นนติบิคุคล ให้ผู้มอี�านาจกระท�าการแทนนติิบคุคลเป็นผู้มาให้ถ้อยค�า 
ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวอาจมอบอ�านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นมาให้ถ้อยค�าแทนก็ได้ 
 การบันทึกถ้อยค�าผู้ถูกกล่าวหาและการมอบอ�านาจ ให้เป็นไปตามแบบ ปปง.ปค. ๑ และ
แบบ ปปง.ปค. ๒ ท้ายระเบียบนี้
 ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
ให้ผู ้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในบันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ ปปง.ปค. ๓  
ท้ายระเบียบนี้
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 ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยค�าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อด�าเนินการ 
กล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้รับมอบอ�านาจของผู้ถูกกล่าวหาท่ีเป็น
นิติบุคคลตามข้อ ๘ วรรคสอง มีอ�านาจลงลายมือชื่อในแบบ ปปง.ปค. ๓ แทนผู้ถูกกล่าวหาได้  
เว้นแต่ การมอบอ�านาจจะมิได้ครอบคลุมไปถึงการยินยอมให้เปรียบเทียบด้วย
 ข้อ ๑๐ ให้น�าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสอบถ้อยค�าบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถูกกล่าวหา
โดยอนุโลม
 ข้อ ๑๑ เมื่อด�าเนินการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ แล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่า 
การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นทางคดีเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให ้
ด�าเนินคดีตามระเบียบนี้ต่อไป

หมวด ๒
กำรเปรียบเทียบ

 ข้อ ๑๒ ส�านวนคดีท่ีผู ้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ท่ีสามารถน�าเข้าสู ่วาระ 
การประชุมของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบได้ ต้องมอีายคุวามในคดอีาญาเหลอืไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วนั 
ในวันที่ส่งส�านวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยให้ด�าเนินคดีตามขั้นตอนการ 
เปรียบเทียบตามหมวดนี้ เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งการให้เลขานุการ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบน�าส�านวนคดีที่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน เข้าสู่วาระ
การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบก็ได้
 ข้อ ๑๓ ในการเสนอเรื่องเพื่อน�าเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจัดท�าสรุปรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าความผิด 
ท่ีเปรียบเทียบได้รวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดดังกล่าว ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมด้วยความเห็นในการเปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับบันทึกค�ายินยอม 
ให้เปรยีบเทยีบและเสนอเลขาธกิารเพ่ือพจิารณาสัง่การให้ส่งส�านวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการ
เปรียบเทียบด�าเนินการต่อไป
 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกขอขยายระยะเวลาด�าเนินการ โดยระบุ
เหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าว เสนอผู้อ�านวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สามารถ 
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 
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 การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ ปปง.ปค. ๔  
ท้ายระเบียบนี้
 ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องและเห็นสมควรให้มีการเปรียบเทียบ 
ให้มีอ�านาจออกค�าสั่งก�าหนดจ�านวนเงินค่าปรับและระยะเวลาท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะพึงช�าระได ้
ตามที่เห็นสมควร โดยค�านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดที่เปรียบเทียบได้ ความหนักเบา
แห่งข้อหา เหตุบรรเทาโทษเหตุเพิ่มโทษ และก�าหนดอายุความประกอบกัน ทั้งนี้ ให้เลขานุการ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าค�าสัง่และให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู้่รบัผดิชอบ
แจ้งค�าสั่งดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบโดยมิชักช้า
 การก�าหนดระยะเวลาการช�าระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
พิจารณาก�าหนดภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
 ค�าสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ปปง.ปค. ๕  
ท้ายระเบียบนี้
 ข้อ ๑๕ การประชมุของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
 ข้อ ๑๖ การพจิารณาเปรยีบเทยีบ หากคณะกรรมการเปรียบเทียบเหน็ว่าพยานหลักฐาน
จากการรวบรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาเปรียบเทียบได้  
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
 ข้อ ๑๗ การช�าระเงินค่าปรับสามารถช�าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือรูปแบบอื่น 
ที่เลขาธิการประกาศก�าหนด
 ข้อ ๑๘ เมื่อผู ้ต้องหาช�าระเงินค่าปรับครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 
เปรียบเทียบก�าหนดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกการเปรียบเทียบคดีตามแบบ  
ปปง.ปค. ๖ ท้ายระเบียบนี้
 ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับช�าระเงินค่าปรับตามข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังผู้รับช�าระเงิน 
ค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และน�าเงินค่าปรับส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้น
 ข้อ ๒๐ เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าปรับแล้ว ผู้ต้องหาไม่ช�าระค่าปรับหรือช�าระ
ไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
เพื่อด�าเนินการกล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป
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หมวด ๓
กำรกล่ำวโทษ

 ข้อ ๒๑ ส�านวนคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควร 
ไม่เปรียบเทียบ หรือในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยค�าโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่ช�าระเงินค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบก�าหนด หรือกรณีที่อายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน  
ในวันที่ส่งส�านวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้ด�าเนินคดีตามขั้นตอนการกล่าวโทษ 
ตามหมวดนี้
 ข้อ ๒๒ เมื่อมีเหตุต้องกล่าวโทษตามข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้ รับผิดชอบ 
ประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก�าหนดระยะเวลา 
ให้มาให้ถ้อยค�า หรือวันที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือวันครบก�าหนดระยะเวลาให้ช�าระ 
เงินค่าปรับ หรือวันที่ตรวจพบว่าความผิดที่เปรียบเทียบได้มีอายุความเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี  
เว้นแต่ ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ให้เป็นหน้าที่และ
อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทางการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษ
 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�าบันทึกขอขยายระยะเวลาด�าเนินการ โดยระบุ
เหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าว เสนอผู้อ�านวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ท้ังนี้ สามารถขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งติดตามการด�าเนินคดี 
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการและรายงานผลต่อเลขาธิการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
 ข้อ ๒๓ ในกรณทีีม่กีารกล่าวโทษแล้ว พนกังานสอบสวนพบว่าผูต้้องหาได้กระท�าความผดิ
ที่เปรียบเทียบได้ หากผู ้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและพนักงานสอบสวนเห็นสมควรให ้
เปรียบเทียบ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งหนังสือส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมส�านวนการสอบสวนมายัง
ส�านักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามขั้นตอนตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒  
แล้วแต่กรณีต่อไป เว้นแต่ กรณทีีอ่ายคุวามในคดอีาญาเหลือไม่ถงึ ๑๒๐ วนั หรือกรณทีีค่ณะกรรมการ
เปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ
 ข้อ ๒๔ ให้น�าความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับกับกรณีท่ีผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
ในชั้นพนักงานอัยการ โดยอนุโลม
 ข้อ ๒๕ ในกรณีท่ีผูต้้องหายนิยอมให้เปรยีบเทยีบในชัน้พนกังานสอบสวนหรอืชัน้พนกังาน
อัยการ เมื่อผู้ต้องหาช�าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
แจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๖๔/๑
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หมวด ๔
กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินคดี และกำรเก็บรักษำส�ำนวนคดี

 ข้อ ๒๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบติดตามและรายงานผลการด�าเนินคดี  
การช�าระเงินค่าปรับ และการส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินให้เลขาธิการทราบ
 ข้อ ๒๗ ให้กองต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้ รับผิดชอบเก็บรักษาส�านวนคดี 
ทีด่�าเนนิการเปรียบเทยีบแล้วเสรจ็ไว้ภายในก�าหนดอายคุวาม และเกบ็รักษาส�านวนคดทีีด่�าเนนิการ
กล่าวโทษไว้จนกว่าคดจีะถึงท่ีสดุ เมือ่พ้นก�าหนดอายคุวามหรอืคดีถึงทีส่ดุแล้วแต่กรณี ให้ขออนญุาต
เลขาธิการเพื่อปลดท�าลายต่อไป

บทเฉพำะกำล

 ข้อ ๒๘ บรรดาการกระท�าใดๆ เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบ 
ส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการเปรยีบเทยีบและการด�าเนนิคดกัีบผูก้ระท�า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้ด�าเนินการ
ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้การกระท�านั้นมีผลเป็นอันใช้ได้เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ และให้ถือว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินการตามระเบียบนี้  
 บรรดาส�านวนคดีท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการตามระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เลขาธิการได้เห็นชอบให้กองก�ากับและ 
ตรวจสอบส่งส�านวนคดีให้กองกฎหมายด�าเนินการเพื่อเปรียบเทียบและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบส�านวนคดีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว หรือส�านวนคดีท่ี 
กองกฎหมายได้รับไว้ด�าเนินการแล้วและมีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีก่องกฎหมายผูม้หีน้าท่ีรบัผดิชอบส�านวนคดดี�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่�าหนด
ไว้ในระเบียบดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒           
                                               พลต�ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
                                                            รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
                                            เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน
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       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑) เรื่อง ความผิดมูลฐานตามบทนิยามในมาตรา ๓

 ๑.๑) บนัทกึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง หารอืปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกบัความผิด 
มูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอหารือว่าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความรวมถึงความผิด
ฐานหลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากรหรอืหลกีเลีย่งอากรตามพระราชบัญญตัศิลุกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 
ด้วยหรือไม่

 คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑๑) ได้พจิารณาปัญหาดงักล่าวโดยมีผูแ้ทนกรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
ผู้แทนส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรมสรรพากร 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า ตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป็นบทบญัญติั
ที่ก�าหนดให้ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐาน  
เพื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีอ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานนั้น หมายความถึง 
ความผิดที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งความในมาตรา ๒๗ ของหมวด ๔ ดังกล่าว 
ได้ก�าหนดลักษณะการกระท�าต่างๆ ที่เป็นความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรอันรวมถึง 
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรด้วย นอกจากนี้ กรณีไม่ปรากฏเหตุผลพิเศษ 
อื่นใดมาสนับสนุนว่าบทบัญญัติตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ ดังกล่าว
มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะบงัคบัเฉพาะการกระท�าทีเ่ป็นการลกัลอบหนศีลุกากรโดยไม่รวมถงึการหลกีเลีย่ง
การเสยีภาษีอากรหรอืหลกีเลีย่งอากร ดังนัน้ ความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบหนศีลุกากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงหมายความรวมถึง 
ความผิดเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ด้วย
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 ๑.๒) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาทบทวนข้อหารือปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือท่ี ปง 
๐๐๐๓.๒/๑๘๓๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สรุปความได้ว่า ส�านักงาน ปปง. ขอให้มีการทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) 
ซึง่วนิจิฉยัปัญหาข้อกฎหมายในบันทกึส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง หารอืปัญหาข้อกฎหมาย
เกีย่วกบัความผดิมลูฐานตาม (๗) ของนยิามค�าว่า “ความผิดมลูฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า ความผิดดังกล่าวหมายความรวมถึงความผิดฐาน
หลกีเลีย่งภาษอีากรหรอืหลกีเลีย่งอากรตามพระราชบญัญติัศลุกากร พุทธศกัราช ๒๔๖๙ ด้วยหรือไม่

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑)  
ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมีความเห็นดังนี้
 ความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบหนศีลุกากรตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรอนัเป็นความผิดมลูฐาน
ตาม (๗) ของนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความถึงบรรดาความผิดเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร
หรือหลีกเลี่ยงอากรที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ศุลกากรฯ ด้วย ค�าว่า “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ ย่อมหมายถึง 
ความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ ทวิ หรือมาตราอื่นๆ ในหมวดเดียวกันนั่นเอง 
เพราะทั้งมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗ ทวิ อันเป็นความผิดหลักของหมวด ๔ ว่าด้วยการตรวจของ
และป้องกันลกัลอบหนศีลุกากร ไม่ปรากฏว่ามมีาตราใดได้บญัญติัถงึความผิดฐานลักลอบหนศีลุกากร
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑) 
มีข้อสังเกตว่า แม้ว่าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร จะเป็น
ความผิดมูลฐานอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แต่ก็มิได้
หมายความว่าในทนัททีีม่กีารกระท�าความผดิเกีย่วกบัการลักลอบหนศีลุกากรแล้ว ผู้กระท�าจะมีความผิด 
ฐานฟอกเงินไปในตัว การจะเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบตาม
มาตรา ๕ เป็นส�าคัญ

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๑.๓) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๕๒ (ความเห็นโดยย่อ)๑

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปง 
๐๐๐๗.๗/๐๒๓๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  
ในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลให้ความผิดเก่ียวกับ 
การยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�าโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วย 
การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งกระท�าโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน์
เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอยู่อีกหรือไม่ อย่างไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ในวนัทีใ่ช้บงัคบัพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงินฯ จะมผีลให้ความผิดเกีย่วกบัการยกัยอก
หรอืฉ้อโกงหรอืประทษุร้ายต่อทรพัย์หรอืกระท�าโดยทจุรติตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณชิย์ 
และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธรุกจิเครดติฟองซเิอร์ ซึง่กระท�า
โดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เก่ียวข้องในการด�าเนินงานของ
สถาบนัการเงนินัน้ เป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
อยู่อีกหรือไม่ อย่างไรนั้น เห็นว่า ความผิดตามบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวข้างต้นของพระราชบัญญัติ
สองฉบับที่ถูกยกเลิกไป แต่ได้น�าไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ย่อมถือได้ว่า
ความผิดนั้นยังคงเป็นความผิดมูลฐานตาม (๔) ของบทนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อยู่เช่นเดิม

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑.๔) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยาม 
ค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗ (ความเห็นโดยย่อ)๑

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๐๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕)  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าครอบคลุมความผิด 
ตามกฎหมายใดบ้าง เนื่องจากบทบัญญัตินี้มิได้ก�าหนดไว้โดยชัดเจนว่าการกระท�าดังกล่าว 
เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับใด

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ได ้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง.  
แล้วมีความเห็นดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) ครอบคลุมถึงความผิดตามกฎหมาย 
ฉบับใดบ้าง
 เห็นว่า การกระท�าที่จะถือว่าเป็นความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ต้องเป็นการ
กระท�าความผิดตามกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครอง การป้องกัน หรอืการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
หรอืส่ิงแวดล้อม โดยการกระท�าความผดิตามกฎหมายดงักล่าวต้องเป็นการใช้ ยดึถอื หรอืครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายกรณีหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการแสวงหาประโยชน ์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง และการกระท�าความผิดทั้งสองกรณี
ต้องมีลักษณะเป็นการค้าด้วย ฉะนั้น ไม่ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั้น
จะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับใดก็ตาม หากการกระท�าความผิดตามกฎหมายฉบับนั้น 
ครบองค์ประกอบความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าการกระท�า
ความผดิตามกฎหมายดงักล่าวเป็นความผดิทีอ่ยูใ่นความหมายของบทนยิามค�าว่า “ความผิดมลูฐาน”
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 ประเด็นท่ีสอง กรณีมีกลุ่มบุคคล ได้ร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครอง ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ และท�าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ด้วยการปลูก
พืชไร่ เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก รวมถึงได้น�าท่ีดินออกให้ผู้อ่ืนเช่าโดยได้รับ 
ค่าเช่าตอบแทนด้วย โดยไม่ปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถือครอง 
และท�าประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่มีอ�านาจแต่อย่างใด 
พฤติการณ์เช่นน้ีจะถือได้ว ่าเป็นการกระท�า “อันมีลักษณะเป็นการค้า” ตามบทบัญญัติ 
แห่งมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
เป็นการกระท�าอันเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่ อย่างไร และหากเป็นกรณีที่ได้กระท�ากับที่ดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ราชพัสดุ แล้วผลจะแตกต่างกันหรือไม่ ประการใด
 เห็นว่า การกระท�าดังกล่าวย่อมเป็นความผิดฐานเข้าไปยึดถือหรือครอบครองที่ดินของรัฐ 
ซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร ่วมกันตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับ 
มาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน อีกทั้งการกระท�าความผิดดังกล่าวก็มีลักษณะ 
เป็นการค้าด้วย ดังนั้น การกระท�าของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยมชิอบด้วยกฎหมายหรอืเป็นกระบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอนัมลีกัษณะ
เป็นการค้าซึ่งอยู่ในความหมายตาม (๑๕) ของบทนิยามค�าว่า“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล้ว นอกจากนี ้ความผิดมลูฐานตังกล่าว
ไม่ว่าจะได้กระท�าในท่ีดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือท่ีราชพัสดุก็ไม่มีผล 
แตกต่างกนั เนือ่งจากท่ีดนิท้ังสองประเภทต่างกเ็ป็นทีดิ่นของรฐัตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เช่นเดียวกัน 
 ประเด็นที่สาม กรณีมีกลุ ่มบุคคลได้บุกรุกที่ดินที่รัฐได้จัดสรรเพื่อด�าเนินการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และได้ลักขุดดินขายให้โครงการบ้านจัดสรร ส่งผลกระทบก่อให้เกิด 
ดนิถล่มแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พฤติการณ์เช่นนีถ้อืว่าเป็นความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิด
มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ด้วยหรือไม่ อย่างไร
 เห็นว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดินที่รัฐน�าท่ีดินของรัฐหรือรัฐจัดซ้ือหรือเวนคืนมา  
เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยให้มีท่ีดินท�ากินเพียงพอ
แก่การครองชีพ ท่ีดินดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินของรัฐอยู่ตามนิยามค�าว่า “การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” และ “ทีด่นิของรฐั” ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ หากบุคคลใดเข้าไปยึดถือ ครอบครอง และท�าอันตรายต่อทรัพยากรในที่ดิน การฝ่าฝืน
ย่อมเป็นความผิดตามมาตฐา ๙ (๑) และ (๓) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวล
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กฎหมายที่ดิน เมื่อกลุ่มบุคคลได้ร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอันเป็นที่ดิน 
ของรัฐ และได้ขุดดินอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินดังกล่าวเพื่อน�าไปขายแก่โครงการ 
หมู่บ้านจัดสรรจนท�าให้เกิดดินถล่มหรือการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ทั้งการกระท�า 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้า ย่อมเป็นการกระท�าที่ต ้องด้วย (๑๕) ของบทนิยามค�าว่า  
“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล้ว
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 ๑.๕) บนัทกึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ง ความผดิมลูฐานตาม (๗) ของบทนยิาม
ค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ : กรณีความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕, เร่ืองเสร็จ 
ที่ ๑๗๐๒/๒๕๖๐ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที ่ปง ๐๐๐๒.๒/๔๔๑๖ ลงวนัที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถงึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขอหารอื
ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันเป็นความผิดมูลฐานที่ก�าหนดไว้ใน (๗) ของบทนิยาม 
ค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. แล้ว 
มีความเห็นดังนี้
 ประเด็นท่ีหนึ่ง กรณีท่ีมีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรและได้มีการ 
เปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๖๙ แล้วนั้น จะสามารถด�าเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้หรือไม่ อย่างไร
 เห็นว่า แม้ผู้กระท�าความผิดได้ยินยอมเปรียบเทียบและมีการงดการฟ้องร้องในความผิดฐาน
หลบหนีศุลกากรตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นผลให้
ผู้กระท�าความผิดได้รับความคุ้มกันมิให้ถูกฟ้องร้องในการกระท�านั้น แต่การคุ้มกันจากการถูก 
ฟ้องร้องของบุคคลดังกล่าวก็เป็นเพียงการคุ้มกันมิให้ถูกด�าเนินคดีอาญาเท่านั้น หาได้กระทบต่อ 
การที่ส�านักงาน ปปง. จะด�าเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตามความในหมวด ๖ อันเป็นการ 
ด�าเนินการต่อทรัพย์สินในทางแพ่งในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรตาม (๗) ของบทนิยามค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 

       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ประเด็นที่สอง  ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
อันเป็นความผิดมูลฐานตามาตรา ๓ (๗) นั้น ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการส่งหรือน�าเงินตรา 
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดยฝ่าฝืนหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖/๑ ประกอบมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ด้วยหรือไม่ อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเงินตรา 
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 เห็นว่า การส่งหรือน�าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอก 
หรอืเข้ามาในประเทศโดยฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ อันเป็นความผิดและมีโทษ 
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ นั้น เมื่อมาตรา 
๖/๑ วรรคสาม บัญญัติให้ “เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือตามมาตรานี ้
ให้ถือว่าเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง  
มาใช้บังคับ” แล้ว และมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง ให้ถือว่าการกระท�าดังกล่าว “เป็นการส่งหรือน�า 
ของต้องจ�ากดัออกไปนอกหรอืเข้ามาในประเทศไทยอนัเป็นความผดิตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย  
และให้น�าบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอ�านาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและ
รบิของ หรอืการจับกมุผูก้ระท�าผดิ การแสดงเทจ็ และการฟ้องร้องมาใช้บงัคับแก่การกระท�าดังกล่าว 
รวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง” อันเทียบเท่ากับเป็นความผิดเกี่ยวกับการน�าเข้ามาใน 
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามมาตรา ๒๔๒ แห่ง 
พระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนัน้ การกระท�าดงักล่าวจงึเป็นความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบ
หนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็นความผิดมูลฐานท่ีก�าหนดไว้ใน (๗) ของบทนิยาม 
ค�าว่า “ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒
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๒) เรื่อง การด�าเนินการกับทรัพย์สิน

 ๒.๑) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอ�านาจให้คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยท�าการวินิจฉัยช้ีขาดแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, 
เรื่องเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ นร ๒๒๐๔.๑/๗๑๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สรุปความได้ว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินได้อาศยัอ�านาจตามมาตรา ๓๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขึ้น 
ตามค�าส่ังคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ที ่๔/๒๕๔๓ เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยในข้อที่ ๕ ซึ่งเป็นเรื่องอ�านาจของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยนั้น  
ข้อ ๑ ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
ได้พิจารณาหลักการดังกล่าวแล้ว จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับอ�านาจของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยดังกล่าว

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 
มีผลท�าให้มีการยื่นค�าร้องหรือไม่มีการยื่นค�าร้องต่อศาลซ่ึงมีลักษณะท�านองเดียวกับอ�านาจของ
อัยการสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งอัยการสูงสุดไม่อาจมอบอ�านาจให้พนักงานอัยการอื่นท�าการแทนได้ ประกอบกับ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ ได้บญัญตัใิห้การวนิจิฉยัชีข้าด
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องใช้คะแนนเสียงในการลงมติสูงกว่าเรื่องอื่นๆ โดยจะต้องมีคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่า อ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เป็นอ�านาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการเท่านั้น 
คณะกรรมการฯ จึงไม่อาจมอบอ�านาจให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยท�าการวินิจฉัยชี้ขาดแทน 
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๒.๒) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ 
๖๔๐/๒๕๔๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก  
ที่ นร ๑๓๐๔.๒/๑๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สรปุความได้ว่า ในการด�าเนินการบรหิารจดัการทรพัย์สนิตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗ บัญญัติให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีอ�านาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้น�าทรัพย์สิน
ออกขายทอดตลาด หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้นั้น มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
ทีจ่ะต้องพจิารณา คอื ค�าว่า “ทรพัย์สนิ” ตามมาตรา ๕๗ มคีวามหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สินทีศ่าล
มีค�าสั่งยึดหรืออายัดชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ และทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๕๑ ด้วยหรือไม่ หรือหมายความถึงเฉพาะทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมคี�าสัง่ให้ยดึหรอือายดัตามมาตรา ๔๘ เท่านัน้

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ค�าว่า “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
หมายถงึ ทรพัย์สนิตามทีค่ณะกรรมการธรุกรรมหรือเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แล้วแต่กรณี มีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ เท่านั้น ไม่รวมถึง
ทรพัย์สนิทีศ่าลมคี�าสัง่ยดึหรอือายดัไว้ช่ัวคราวตามมาตรา ๕๕ และทรัพย์สินทีศ่าลมคี�าส่ังให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๒.๓) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตีความมาตรา ๕๑ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, เรือ่งเสรจ็ท่ี ๖๕๕/๒๕๕๑ 
(ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๖.๗/๕๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกบัการตคีวามการบงัคบัใช้มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลใช้บังคับ 
เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ท่ีบัญญัติว่า “ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งท่ีเป็นเงิน ให้ส�านักงานส่งเข้า
กองทุนก่ึงหน่ึงและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ด�าเนินการตามระเบียบ 
ทีค่ณะรัฐมนตรีก�าหนด”

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ประเดน็ทีห่น่ึง มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิฯ  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แยกทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดนิออกเป็นสองประเภท แต่ละประเภทมวีธิปีฏบิตัต่ิางกนั เฉพาะทรพัย์สนิทีเ่ป็น “เงนิ” เท่านัน้
ท่ีจะส่งเข้ากองทนุกึง่หนึง่ ส�าหรบั “ทรัพย์สนิอืน่” จะน�าส่งเข้ากองทนุไม่ได้ อันเป็นการจ�ากดัจ�านวน 
“เงนิ” ทีไ่ม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลงั โดยให้ส่งเข้ากองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินไม่เกินก่ึงหนึ่ง ฉะนั้น หากทรัพย์สินที่ศาลมีค�าส่ังให้ 
ตกเป็นของแผ่นดินมิใช่ “เงิน” มาแต่เดิมตั้งแต่ตอนที่ถูกยึดหรืออายัด แต่เป็นเงินที่ได้จาก 
การจ�าหน่ายทรัพย์สินอ่ืนก็ต้องถือว่าเงินนั้นเป็นทรัพย์สินอื่นที่แปรสภาพเป็นเงินแทนทรัพย์สินอื่น 
ในภายหลังเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็น “เงิน” อันจะน�าส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง ตามความมุ่งหมายของ
มาตรา ๕๑ วรรคสอง
 ประเด็นท่ีสอง ในกรณีที่ส�านักงาน ปปง. ยังไม่ได้น�าเงินส่งกระทรวงการคลังเนื่องจาก 
คดียังไม่ถึงที่สุด ต่อมาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ใช้บังคับ น้ัน เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว ส�านักงาน ปปง. ต้องด�าเนินการตามกฎหมายใหม่ เนื่องจาก 
พระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัท่ี ๒)ฯ ใช้บงัคับแล้วและไม่มบีทเฉพาะกาล
ให้น�าส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเดิม ส่วนในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่อยู่ใน
ระหว่างเตรียมการส่งเข้ากระทรวงการคลังนั้น ส�านักงาน ปปง. ต้องด�าเนินการตามกฎหมายเดิม 
เพราะขณะที่จะต้องส่งเงินนั้นกฎหมายใหม่ยังไม่ใช้บังคับ

 ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๒.๔) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การขอให้ศาลมีค�าสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไว้ช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ 
แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒, เรือ่งเสรจ็ที ่๘๒๕/๒๕๕๑ 
(ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๖/๑๓๐๓ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สรุปความได้ว่า ส�านักงาน ปปง. ได้ส่งเรื่องตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้พนักงานอัยการด�าเนินการยื่นค�าร้องขอให้ศาลแพ่งมีค�าสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและขอให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ยึดและ 
อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ด้วย แต่พนักงานอัยการแจ้งว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ยังไม่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ�าหน่ายหรือยักย้ายไปเสียซ่ึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด 
ตามทีม่าตรา ๕๕ ก�าหนด พนกังานอยัการจงึไม่ยืน่ค�าร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้ยดึและอายดัทรพัย์สนิ
ไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี ส�านักงาน ปปง. จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อ 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ประเด็นท่ีหนึ่ง ในชั้นการตรวจสอบทรัพย์สินหากพนักงานอัยการไม่ยื่นค�าขอให้ศาลมีค�าสั่ง 
ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ส�านักงาน ปปง. สามารถมีค�าสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้
ชัว่คราวตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั และหากเจ้าของหรือผู้มส่ีวนได้เสียไม่ได้มายืน่
ค�าร้องขอเพกิถอนการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ ส�านกังาน ปปง. กม็หีน้าท่ีเกบ็รักษาทรัพย์สนิไว้จนกว่า
เจ้าของจะมาขอรับทรัพย์สินคืน
 ประเด็นที่สอง เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะมีการจ�าหน่ายจ่ายโอนไปซึ่งทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกระท�าความผดิ โดยเลขาธกิาร ปปง. ได้ส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการยืน่ค�าร้องขอยดึและอายดั
ทรพัย์สินตามมาตรา ๕๕ แล้ว พนกังานอยัการต้องพจิารณาก่อนว่าคดดีงักล่าวมพียานหลกัฐานเพยีงพอ 
ให้ศาลเชื่อว่าอาจมีการยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดหรือไม่ หากเห็นว่า 
พยานหลักฐานไม่เพียงพอ พนักงานอัยการย่อมใช้ดุลพินิจที่จะไม่ยื่นค�าขอได้ แต่เนื่องจากทรัพย์สินใด 
ที่ศาลได้มีค�าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
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ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ส�านักงาน ปปง. จึงสามารถติดตามและ
ด�าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ ถึงแม้ว่าพนักงานอัยการเห็นว่าไม่ต้องยื่นค�าร้องขอและ
ทรัพย์สินดังกล่าวถูกถ่ายโอนไปเป็นของบุคคลภายนอกโดยสุจริตแล้วก็ตาม



385ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

 ๒.๕) บันทกึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ง ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกบัมาตรา ๓๘ 
และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒,  
เรื่องเสร็จที่ ๑๗๔/๒๕๕๒ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ ที่ ปง 
๐๐๐๗.๗/๐๓๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  
ตามที่ได้มีการปรับปรุงอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เป็นไปด้วยความถกูต้องตามบทบญัญติัและเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย 
ส�านักงาน ปปง. จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต�าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ย่อมเป็นไปตาม 
มาตรา ๔๖ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญติัระเบยีบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึง่ก�าหนดให้ 
ผู้รักษาราชการแทนมีอ�านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซ่ึงตนแทน และให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ�านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ�านาจ ดังนั้น ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.  
จึงย่อมใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
แทนเลขาธิการ ปปง. ได้ และเลขาธิการ ปปง. ก็สามารถมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติราชการแทนตนได้เนื่องจากการใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ มิใช่เป็นอ�านาจเฉพาะตัว
 ประเด็นที่สอง ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ (๓) ที่จะส่งรายงานหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายอื่นได้ ส�านักงาน ปปง. ย่อมสามารถส่งรายงาน
หรือข้อมูลดังกล่าวไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายอื่นได้ แต่หากเป็นกรณีท่ี 
ต่างประเทศหรือองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิเป็นผูร้้องขอ ย่อมเป็นไปตามข้อผกูพนัทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญา ความตกลงระหว่างประเทศ  
หรือบันทึกความเข้าใจฯ ที่รัฐบาลไทยได้ตกลงไว้กับต่างประเทศ
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 ๒.๖) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม 
ในการร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๑/๒๕๕๒  
(ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที ่ปง ๐๐๐๗.๗/๐๓๐๙ ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๒ ถึงส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขอหารือ
ประเด็นข้อกฎหมายต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการกับ
ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิมลูฐานโดยการขอให้พนกังานอยัการยืน่ค�าร้องขอให้ศาลแพ่ง
มีค�าสัง่ให้ทรัพย์สนินัน้ตกเป็นของแผ่นดนิในช่วงระยะเวลาทีย่งัไม่มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการธรุกรรม

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม หากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไว้ชั่วคราว  
และมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้นั้นเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�า 
ความผิดแล้ว เลขาธิการฯ จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามนัยของมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิฯ ได้หรอืไม่น้ัน เหน็ว่า การยดึหรอือายดัทรพัย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิ 
เป็นเพียงมาตรการชัว่คราวทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองประชาชนน้อยกว่าการร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ฉะนั้น ในกรณีเร่งด่วนกฎหมายจึงให้เลขาธิการฯ มีอ�านาจท�าได้  
แต่การร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดินนัน้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการธรุกรรม
แต่ผู้เดียว การที่มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ก�าหนดให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการนั้น  
เป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการหลังจากที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน 
เก่ียวกับการกระท�าความผิดแล้วเท่านั้น เลขาธิการฯ หาได้มีอ�านาจด�าเนินการเองไม่ แม้จะไม่มี 
คณะกรรมการธุรกรรมอยู่ก็ตาม
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 ๒.๗) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรณทีีก่ารกระท�าความผดิมลูฐานเกดิขึน้ในต่างประเทศ และการใช้อ�านาจของพนกังานเจ้าหน้าที,่  
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๖/๒๕๕๓ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) มีหนังสือ ท่ี ปง 
๐๐๐๗.๗/๐๐๔๔ ลงวนัที ่๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา สรุปความได้ว่า  
ตามที่ได้มีการแก้ไขบทนิยามค�าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด” ในมาตรา ๓  
และเพิ่มมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นัน้ ส�านกังาน ปปง.  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า  
หากมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ปปง. ตามกฎหมาย 
ก่อนทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธกิาร ปปง.) หรือพนกังาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จะใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) 
หรือ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ให้ส�านักงาน ปปง. หรือมีความจ�าเป็นต้อง
เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรอืยานพาหนะใดๆ ท่ีมเีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารซกุซ่อนหรอืเกบ็รักษา
ทรพัย์สนิท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผดิหรอืพยานหลกัฐานท่ีเกีย่วกบัการกระท�าความผดิฐานฟอกเงนิ  
เพือ่ตรวจค้นหรอืเพือ่ประโยชน์ในการตดิตาม ตรวจสอบ หรอืยดึหรอือายดัทรพัย์สนิหรอืพยานหลกัฐาน  
เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานนั้น 
จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�าลาย หรือท�าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมแล้ว นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการธุรกรรมก่อนหรือไม่

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 แม้ว่ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ 
จะเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม ก็ตาม แต่อ�านาจตามมาตราดังกล่าว  
เป็นอ�านาจทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการด�าเนนิการเพือ่ให้การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิบรรลผุล 
ซึ่งนอกจากจะระบุว่าเป็นอ�านาจของกรรมการธุรกรรมแล้ว ยังระบุไว้ชัดเจนให้เป็นอ�านาจของ
เลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ด้วย  
การใช้อ�านาจตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนงัสอืจากเลขาธกิาร ปปง. จงึไม่ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมก่อน
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 ๒.๘) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มีการยึดไว ้
ตามกฎหมายว่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเจ ้าของทรัพย ์สิน 
มิได้ขอคืนทรัพย์, เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๕ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ ที่ ปง  
๐๐๐๖.๕/๘๙๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า 
คณะกรรมการธุรกรรมมีค�าสั่งให้ยึดและอายัดธนบัตรรวมถึงทรัพย์สินเครื่องใช้ส�านักงานของบริษัท บ.  
โดยเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 
และส่งส�านวนคดีไปยังส�านักงานอัยการเพื่อพิจารณาด�าเนินการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ต่อมาพนักงานอัยการมีค�าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีในความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน ส�านักงาน ปปง.จึงได้แจ้งให้บริษัท บ. มารับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไป แต่มีการมารับ
คืนเฉพาะธนบัตร ส่วนทรัพย์สินอื่นยังไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนแต่อย่างใด จนล่วงมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 ประเดน็ทีห่นึง่ ทรพัย์สนิอืน่ทีเ่ป็นเครือ่งใช้ส�านกังาน จะตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๒๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วหรือไม่
 เห็นว่า มาตรา ๑๓๒๗ บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท�าผิด ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการ 
กระท�าผิด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าผิดโดยประการอื่น ซึ่งเจ้าพนักงานยึดไว้หรือเรียกให้
ส่งมาโดยชอบด้วยกฎหมายและเก็บไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาล หากเจ้าของมิได้เรียกเอา
ทรัพย์สินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาล หรือนับแต่วันที่ 
ค�าพพิากษาถึงทีสุ่ดในกรณทีีม่กีารฟ้องคดอีาญาต่อศาลแล้ว กใ็ห้ทรพัย์สนิดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 
จะเห็นได้ว่า กรณีที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๒๗ มีสองกรณี คือ กรณีที่ไม่มี
การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือหากมีการฟ้องร้องก็ต้องเป็นกรณีที่ศาลมิได้พิพากษาให้ริบหรือสั่ง
คนืทรพัย์สนิของกลางให้แก่เจ้าของ ดงันี ้เมือ่ทรัพย์สินตามข้อหารอืได้ถกูยดึเอาไว้โดยเชือ่ว่าเป็นทรพัย์สนิ
ทีเ่กีย่วกบัการกระท�าความผดิฐานฉ้อโกงประชาชน อนัเป็นความผิดมลูฐาน และพนกังานอยัการพจิารณา
เห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นต้องยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สิน 
ดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าผิดโดยประการอื่น และเป็นทรัพย์สินที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เมื่อไม่มีผู้ใดมาเรียกคืนจนล่วงเลย
ก�าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๒๗ ทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ส�านักงาน ปปง. จึงต้อง
ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป
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 ประเด็นท่ีสอง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา 
ส�านักงาน ปปง. คงมีหน้าที่ส่งทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังเพียงจ�านวนและตามสภาพที่มีอยู่
เท่านั้น ไม่อาจตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เพราะไม่ปรากฏตัวบุคคล
ที่จะเป็นผู้เสียหาย จะถูกต้องหรือไม่ ประการใด 
 เห็นว่า มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจหน้าที่ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ ดังนั้น ส�านักงาน ปปง. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว จึงมีภาระหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาและจัดการกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้มีทรัพย์สินไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับ 
การให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อท่ีจะสามารถส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือเพื่อที่จะ
ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทรัพย์สินเครื่องใช้
ส�านักงานซ่ึงส�านักงาน ปปง. ยึดไว้และอยู่ในความครอบครองของส�านักงาน ปปง. ได้สูญหายหรือ 
เสียหายบางส่วน กรณีจึงถือได้ว่าส�านักงาน ปปง. ได้รับความเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ปปง. ดังนั้น ส�านักงาน ปปง. 
จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนเพ่ือด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ต่อไป
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 ๒.๙) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและ 
การส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการพจิารณายืน่ค�าร้องขอให้ศาลมีค�าส่ังให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒, เรือ่งเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๕๖ 
(ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก 
ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. โดยมี 
ความเห็นดังนี้
 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดมูลฐาน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ชั่วคราวมีก�าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน 
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แต่พนักงานอัยการได้ส่งส�านวนการ 
ตรวจสอบธรุกรรมและทรัพย์สนิดงักล่าวคืนเลขาธกิาร ปปง. เพือ่ส่งเรือ่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ด�าเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นก่อนตามมาตรา ๔๙ วรรคหก  
ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องกลับมายังเลขาธิการ ปปง. เพื่อด�าเนินการต่อไปนั้น
 ประเดน็ทีห่นึง่ หากล่วงพ้นก�าหนดเวลาเก้าสบิวนัตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึง่ คณะกรรมการธุรกรรม 
หรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี จะสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกหรือไม่
 เห็นว่า มาตรา ๔๘ เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโอน จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด 
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ทั้งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ในทรัพย์สินที่เป็นผู ้เสียหายจากการที่ทรัพย์สินถูกยึดหรืออายัดนั้นๆ ไม่ให้ถูกยึดหรืออายัด 
ทรัพย์สินเกินกว่าเก้าสิบวัน ดังนั้น หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ย่อมไม่สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นต่อไปได้
 ประเด็นท่ีสอง ตามข้อเท็จจริง เมื่อมีการส่งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว จะนับ
ระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง อย่างไร
 เห็นว่า การนับระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ จะต้องเริ่มนับวันแรก
ตั้งแต่วันที่มีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดเป็นต้นไป และนับต่อเนื่องกันไปจนครบระยะเวลาเก้าสิบวัน  
โดยไม่หยุดนับแม้จะมีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ประเด็นที่สาม หากมิได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือมีการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินแต่พ้นก�าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แล้ว คณะกรรมการธุรกรรม
จะมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่
 เห็นว่า การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ แต่อย่างใด ดังนั้น แม้มิได้ด�าเนินการ
ตามมาตรา ๔๘ หรือได้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๘ และระยะเวลาเก้าสิบวันได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม  
ก็ไม่ตัดอ�านาจในการด�าเนินการให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙
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 ๒.๑๐) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง อ�านาจคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิในการวนิิจฉัยช้ีขาดการต้ังข้อไม่สมบรูณ์ของพนกังานอยัการ กรณีการย่ืน 
ค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้น�าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืน 
ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๕/๒๕๖๑ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๙๒๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ขอหารือข้อกฎหมายเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(คณะกรรมการ ปปง.) ในการวินิจฉัยชี้ขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าในกรณีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่ง
ให้น�าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินในคราวเดียวกันตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่พนักงานอัยการไม่เห็นด้วยกับความเห็น 
ของเลขาธิการ ปปง. เพราะไม่มีเหตุท่ีจะต้องคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
และได้แจ้งให้เลขาธกิาร ปปง. ทราบเพือ่ส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ ปปง. วนิจิฉยัชีข้าด จะถอืเป็นการ 
ตั้งข้อไม่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. แล้ว  
มีความเห็นว่า มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติในวรรคหกว่า ในกรณีที่เลขาธิการ ปปง. ด�าเนินการขอให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้
ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหน่ึงน้ัน  
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการ 
ยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้น�าทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก ่
ผูเ้สยีหายแทนการสัง่ให้ทรพัย์สนิดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดนิด้วยในคราวเดยีวกนั ดงันัน้ กระบวนการ
ตามวรรคสองและวรรคสาม จึงต้องน�ามาใช้บังคบักบัการยืน่ค�าร้องขอตามวรรคหกด้วย เมือ่พนักงาน
อัยการไม่เห็นด้วยกับเลขาธิการ ปปง. ในการร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้น�าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จึงเป็นการต้ังข้อไม่สมบูรณ์ประการหนึ่ง 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ปปง. ท่ีจะวินิจฉัยชี้ขาด 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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        ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๒.๑๑) บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอบเขตการบังคับใช้วรรคสอง 
ของบทนยิามค�าว่า “ความผดิมลูฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๖๓ (ความเห็นโดยย่อ)๑ 

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๑๙๒๑ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สรุปความได้ว่า ด้วยส�านักงาน ปปง. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือกรณีมีการหลีกเล่ียงภาษ ี
และการฟอกเงินของบุคคลสัญชาติไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดข้ึนในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และบุคคลดังกล่าวได้โอนเงินมายังบุคคลในครอบครัวซึ่งพ�านักอยู ่ในประเทศไทย  
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินคดีการฟอกเงินและคดีการหลีกเลี่ยงภาษีต่อบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย
ต่างประเทศ จึงขอหารือว่า ถ้อยค�าตามวรรคสองของบทนิยามค�าว่า ความผิดมูลฐานในมาตรา ๓  
ที่ก�าหนดว่า “ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท�าความผิดอาญา 
นอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระท�าความผิดนั้นได้กระท�าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิด
มูลฐานด้วย” ค�าว่า ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ดังกล่าว จะหมายความรวมถึงความผิดมูลฐาน 
ที่ก�าหนดในกฎหมายอื่นซึ่งมิได้ปรากฏในบทนิยามค�าว่า ความผิดมูลฐาน วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๒๑) 
ด้วยหรือไม่

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงาน ปปง. แล้ว 
มีความเห็นว่า  ตามวรรคหนึ่งของบทนิยามค�าว่า ความผิดมูลฐาน ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดการกระท�าความผิดท่ีเป็นความผิด
มูลฐานไว้ใน (๑) ถึง (๒๑) โดยมิได้บัญญัติให้การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานไว้ในวรรคหนึ่งด้วย การที่บทบัญญัติมาตรา ๓๗ ตรี  
แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงหมายความถึงการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร
เท ่านั้น หากบทบัญญัติดังกล ่าวประสงค ์จะให ้หมายความรวมถึงการกระท�าความผิด 
นอกราชอาณาจักรเป็นความผิดมูลฐานด้วย ย่อมจะต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้หมายความ 
รวมถงึการกระท�าความผดิอาญานอกราชอาณาจกัร ซึง่หากความผดินัน้ได้กระท�าลงในราชอาณาจกัร
จะเป็นความผิดมูลฐานด้วย
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ค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน
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       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ

ค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 ๑) ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐ - ๔๑/๒๕๔๖ เร่ือง ศำลแพ่งส่งค�ำโต้แย้งของ 
ผู้ร้องคัดค้ำนเพื่อขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำ วินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๖๔ กรณี 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 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�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระท�านั้นบัญญัติเป็นความผิด 
และก�าหนดโทษไว้ และการลงโทษนัน้จะหนักกว่าทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นขณะกระท�าผดิมิได้ 
ซึง่เป็นหลกัทีร่บัรองห้ามใช้กฎหมายอาญาย้อนหลงักบับคุคลในความผดิทางอาญา ส�าหรับบทบญัญตัิ
ของพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ฯ เม่ือพจิารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแล้วพบว่า ต้องการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม  
และท�าลายแรงจงูใจส�าคญัในการประกอบอาชญากรรมทีใ่ห้ผลตอบแทนทีส่งู จึงก�าหนดให้มมีาตรการ 
ด�าเนินการต่อการฟอกเงิน คือ มาตรการทางอาญาที่ด�าเนินคดีต่อบุคคล และมาตรการที่ด�าเนินคดี
ต่อทรพัย์สนิซึง่เป็นมาตรการพเิศษทีร่ฐัก�าหนดขึน้ มาตรการทัง้สองเป็นการด�าเนินการทีเ่ป็นคนละส่วนกัน  
และมีการก�าหนดภาระการพิสูจน์ที่มีบทสันนิษฐานแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อการด�าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เป็นการด�าเนินคดีทางอาญาต่อบุคคลแล้ว จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๒ แต่อย่างใด
 ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ 
มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ หรือไม่ 
 เหน็ว่า รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ เป็นบทบญัญติัทีคุ่ม้ครองและประกนัความมัน่คงแห่งสิทธแิละ
เสรีภาพว่า การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่ 
ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก�าหนดไว้ ส่วนมาตรา ๔๘ นั้น เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
รับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครอง แต่ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิและการจ�ากัด
สิทธินั้น รัฐธรรมนูญยอมให้มีการจ�ากัดได้โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเงื่อนไขว่า 
ต้องก�าหนดขอบเขตการใช้สทิธแิละการจ�ากดัสทิธขิองบคุคลในทรพัย์สนิเท่าท่ีจ�าเป็นและไม่กระทบ
กระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธินั้น ส�าหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ 
หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙ เป็นมาตรการท่ีรัฐใช้บังคับโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
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และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคนส่วนใหญ่ ประกอบกับก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สิน 
ของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้ว จึงถือได้ว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๔๘ แต่อย่างใด
 ประเด็นที่สำม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๒๓๕ หรือไม่ 
 เห็นว่า การที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้ศาลแพ่งเป็นองค์กรท�าหน้าท่ีพิจารณา พิพากษา 
ข้อพพิาทและให้น�าวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบั ซ่ึงศาลแพ่งเป็นศาลหนึง่ในระบบศาลยติุธรรม
จดัตัง้ขึน้ตามพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๙ มอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดแีพ่ง
ทั้งปวง และคดีอื่นใดท่ีมิได้อยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรมอื่น เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรการ
ด�าเนินการทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท�าความผิด หมวด ๖ ที่เป็นมาตรการพิเศษที่มิใช่มาตรการ 
ทางอาญาทีด่�าเนนิคดต่ีอบคุคลแล้ว ดงันัน้ การด�าเนนิกระบวนพจิารณาทีใ่ห้ศาลแพ่งเป็นผูพ้จิารณา
เป็นการถูกต้องชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาล และไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๓๕ แต่อย่างใด
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 ๒) ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๕๑ วรรคสำม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๖ หรือไม่ 
(ค�ำวินิจฉัยโดยย่อ)๑ 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคสาม  
เป็นข้อสันนิษฐานในทางแพ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ 
ในทรัพย์สินมีสิทธิน�าสืบพยานโต้แย้งหรือหักล้างได้ เป็นการผลักภาระการพิสูจน์อย่างมีเหตุผล 
อันชอบธรรมระหว่างข้อเท็จจริงพื้นฐานตามเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐานที่ก�าหนดกับข้อเท็จจริง 
ท่ีต้องการพิสูจน์ ก่อนที่ศาลแพ่งจะมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตกเป็นของ 
แผ่นดิน ทั้งมีมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มาโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทน สามารถจะพิสูจน์การได้มาโดยชอบของทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๕๐  
โดยศาลแพ่งอาจมคี�าสัง่คุม้ครองสทิธขิองผูร้บัประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ หรอืการคนืทรพัย์สิน 
ก่อนหรือภายหลงัมคี�าสัง่รบิทรพัย์สนิตามมาตรา ๕๓ แล้วแต่กรณ ีเพ่ือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ
กับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลจากการใช้มาตรการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม เป็นการจ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างสมเหตุ
สมผล ตามความจ�าเป็น และมคีวามสมดลุระหว่างประโยชน์สาธารณะกบัสทิธขิองบคุคล ทีถ่กูจ�ากดั 
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทั้งใช้บังคับ 
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายใช้บังคับเป็นการเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖

       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
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       ๑ดูความเห็นฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ

 ๓) ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๓๗ ตรี  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสำม มำตรำ ๒๙  
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ (ค�ำวินิจฉัยโดยย่อ)๑  

 ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตรี ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ 
และมาตรา ๙๐/๔ ที่หลีกเลี่ยงหรือฉ ้อโกงภาษีอากรตั้งแต ่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป  
หรือขอคืนภาษีอากรโดยความเท็จตั้งแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป ซึ่งได้กระท�าในลักษณะที่เป็น 
กระบวนการหรอืเป็นเครอืข่ายโดยสร้างธรุกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้ และมพีฤติกรรมปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานส่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องให้ส�านักงาน ปปง. แล้ว ให้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิต่อไป แต่ความผดิมูลฐานตามมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ให้ใช้บังคับแก่การกระท�าความผิดร้ายแรงและมิได้ให้รวมถึงความผิดตามท่ีบัญญัติไว้
ในกฎหมายอื่นด้วย อีกทั้งประมวลรัษฎากรมีมาตรการทางกฎหมายในการด�าเนินการกรณ ี
การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือผู ้ค ้างช�าระภาษีอากรท่ีมีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของ 
การกระท�าความผิดในแต่ละกรณีแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ ตรี นอกจากน้ีมาตรา ๓๗ ตรี  
ยงัเป็นบทบญัญตัใิห้เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ดลุพนิจิในการพิจารณาวนิจิฉัยรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือให้ได้
จ�านวนเงินครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นที่กระท�าโดยสุจริตต้อง 
ตกอยูภ่ายใต้มาตรการทีม่คีวามร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
จนกว่าจะได้พิสูจน์ในศาลอีกด้วย บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระและจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน ขัดต่อหลักนิติธรรม จึงขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
 ส่วนปัญหาว่า ประมวลรษัฎากร มาตรา ๓๗ ตร ีทีเ่กีย่วกบัการใช้ดลุพินจิของพนกังานเจ้าหน้าที่
ที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อมใช้สิทธิ 
ทางศาลได้มิใช่เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือหลักความเสมอภาค และการด�าเนินการ 
ต่อทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการกระท�าความผิด ไม่ใช่โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘  
แต่อย่างใด จึงไม่เกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลังแก่บุคคล และมิใช ่
ข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาท่ีอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง
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กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง 





พระราชบัญญัติ



404 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

	 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	มพีระราชโองการโปรดเกล้าฯ	
ให้ประกาศว่า
	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑	พระราชบัญญัติ น้ีเรียกว ่า	 “พระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 
พ.ศ.	๒๕๕๙”
 มาตรา ๒๑ พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
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	 ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ	์ 
สิทธิครอบครอง	สิทธิเรียกร้อง	หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๓/ตอนที่	๑๑๔	ก/หน้า	๑๐/๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 “การก่อการร้าย”	 หมายความว่า	 การกระท�าท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	หรือการกระท�าที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง		
ทั้งนี้	ไม่ว่าการกระท�าที่เป็นความผิดนั้นได้กระท�าขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
	 “อาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู”	หมายความว่า	อาวธุนวิเคลียร์	อาวธุชวีภาพ	อาวธุเคมี	
หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 จ�านวนมาก 
หรอืต่อสิง่แวดล้อมอย่างร้ายแรงท�านองเดยีวกบัอาวธุดังกล่าว	รวมทัง้ระบบการส่งอาวธุ	ส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
 “บุคคลที่ถูกก�าหนด”	หมายความว่า	บุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรตามรายชื่อ 
ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนดให้เป็นผู้ท่ีมี 
การกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงและส�านักงาน
ได้ประกาศรายชื่อนั้น	หรือบุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณา
และมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้
	 “ผู้มหีน้าทีร่ายงาน”	หมายความว่า	ผูม้หีน้าทีร่ายงานการท�าธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 “ระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิ”	หมายความว่า	การห้ามโอน	ขาย	ยกัย้าย	หรอืจ�าหน่าย
ซึง่ทรพัย์สนิ	หรอืเปลีย่นสภาพใช้ประโยชน์	หรอืกระท�าการใดๆ	ต่อทรัพย์สนิอนัจะส่งผลเปลีย่นแปลง
ต่อจ�านวน	มูลค่า	ปริมาณ	ท�าเลที่ตั้ง	หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
	 “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 “คณะกรรมการธุรกรรม”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  มาตรา ๕	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออก 
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
 

หมวด ๑
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                  
 มาตรา ๖		ในกรณทีีมี่มตขิองหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
ก�าหนดรายชื่อบุคคล	 คณะบุคคล	 นิติบุคคล	 หรือองค์กรใดเป็นผู ้ที่มีการกระท�าอันเป็นการ 
ก่อการร้ายและส�านักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย	 
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ให้ส�านักงานด�าเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตาม 
มติหรือประกาศดังกล่าว
	 การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระท�าได้เมื่อมีมติของ 
หรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตอินัเป็นผลให้ต้องเพกิถอนรายชือ่ผูน้ัน้ 
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดแล้ว
	 การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง	 ส�านักงานต้อง
ด�าเนินการโดยไม่ชกัช้า		ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๗		ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานอนัสมควรว่าผูใ้ดมพีฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	หรือด�าเนินการแทน
หรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น	 ให้ส�านักงานโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียว 
ขอให้ศาลมีค�าส่ังเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด	 และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ 
ดังต่อไปนี้	ให้ศาลมีค�าสั่งตามที่ขอ
	 (๑)	 ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้าย	หรือ
	 (๒)	 ผู้นั้นด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกก�าหนด 
ตาม	(๑)	หรือตามมาตรา	๖
	 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้ส�านักงานรายงาน
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
	 ให้ส�านกังานประกาศรายชือ่บุคคลท่ีถูกศาลมคี�าสัง่เป็นบคุคลทีถ่กูก�าหนดและแจ้งให้บคุคล
ดงักล่าวทราบ		ทัง้นี	้การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด
	 ให้ส�านักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป	 ให้ส�านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเร่ืองให้
พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�าหนด
	 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�านักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสีใ่ห้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	โดยในกฎกระทรวงดงักล่าวทีเ่กีย่วกบัการพจิารณา
ของส�านักงาน	ให้ส�านกังานแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่เพือ่พจิารณารายชือ่ก่อนส่งเรือ่งให้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 ให้ส�านักงาน	คณะกรรมการธุรกรรม	พนักงานอัยการ	และศาล	ด�าเนินการตามมาตรานี้
โดยไม่ชักช้า
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  มาตรา ๘	 เม่ือส�านกังานประกาศรายชือ่บคุคลทีถู่กก�าหนดตามมาตรา	๖	หรอืมาตรา	๗	แล้ว	 
ให้ผู ้ มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนดด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
	 (๑)	ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนด	 หรือของผู้กระท�าการแทน
หรือตามค�าสั่งของผู้นั้น	 หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น	 ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม
	 (๒)	แจ้งข้อมลูเกีย่วกบัทรพัย์สนิทีถ่กูระงับการด�าเนนิการกบัทรัพย์สินให้ส�านกังานทราบ
	 (๓)	แจ้งให้ส�านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกก�าหนด	หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น
	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตาม	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้เป็นไปตามระเบียบที ่
คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๙	 ให้ผู้มีหน้าท่ีรายงานก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใด	 ๆ	 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	หรือก�าหนดมาตรการ 
อื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งน้ี	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๐	การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการ 
กับทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๑	ผู ้ซึ่งได้ด�าเนินการตามมาตรา	 ๘	 โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่บุคคลใด	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 มาตรา ๑๒	บุคคลท่ีถูกก�าหนดตามมาตรา	 ๗	 หรือผู ้ซึ่ งถูกระงับการด�าเนินการ 
กับทรัพย์สินตามมาตรา	๘	 อันเนื่องมาจากมีการก�าหนดการเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	๗	 
อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
	 (๑)	ขอให้ด�าเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด
	 (๒)	ขอให้เพิกถอนการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน
 (๓)	 ขอให้มีค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการใด	 ๆ	 กับทรัพย์สินท่ีถูกระงับการด�าเนินการ 
กับทรัพย์สิน
	 กรณีมีค�าสั่งอนุญาตตาม	(๓)	ศาลอาจก�าหนดเงื่อนไขใด	ๆ 	ที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการ 
น�าทรพัย์สนิไปใช้ในการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายด้วยกไ็ด้	และหากปรากฏข้อเทจ็จรงิ
ว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้น�าทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย	ศาลจะก�าหนดเงื่อนไขใด	ๆ	เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้
 มาตรา ๑๓	บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	 ๖	 หรือมาตรา	 ๗	 อาจยื่น
ค�าร้องต่อศาลเพื่อให้มีค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 (๑)	ช�าระหน้ีที่ถึงก�าหนดช�าระแก่ผู้ที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา	 ๘	
ซึง่สัญญาหรอืข้อผกูพนันัน้ได้ท�าขึน้หรอืเกดิขึน้ก่อนวนัทีบ่ญัชนีัน้ถกูระงับการด�าเนนิการกบัทรัพย์สิน



408 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

	 (๒)	ช�าระดอกเบ้ียหรอืดอกผลและเป็นกรณจี�าเป็นทีต้่องช�าระเงนิเข้าบญัชขีองผูท้ีถ่กูระงบั
การด�าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา	๘
	 (๓)	ช�าระหนี้ซึ่งศาลมีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ผู้ท่ีถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน 
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	๗	เป็นผู้ที่ต้องช�าระหนี้
	 (๔)	ด�าเนินการใด	 ๆ	 กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก 
เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	๗
	 กรณีมีค�าสัง่อนญุาตตามวรรคหนึง่	ถ้าต้องมกีารช�าระหนีห้รอืโอนเงนิเข้าหรอืออกจากบญัชี
ของผูท้ีถ่กูระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิตามมาตรา	๘	ศาลอาจก�าหนดเง่ือนไขตามทีเ่หน็สมควร
เพื่อป้องกันมิให้น�าทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้
 มาตรา ๑๔	การด�าเนินการทางศาลตามมาตรา	๗	มาตรา	๑๒	และมาตรา	๑๓	ให้ยื่นต่อ
ศาลแพ่งและให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 

หมวด ๒
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

                  
 มาตรา ๑๕	ในกรณทีีมี่มตขิองหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ
ก�าหนดรายชื่อบุคคล	 คณะบุคคล	 นิติบุคคล	 หรือองค์กรใดเป็นผู้กระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการ 
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 และส�านักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อ
รฐัธรรมนูญและกฎหมายไทย	ให้ส�านกังานประกาศรายชือ่นัน้เป็นบคุคลท่ีถกูก�าหนดเพ่ือด�าเนนิการ
ให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว
	 การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระท�าได้เมื่อมีมติของ 
หรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตอินัเป็นผลให้ต้องเพกิถอนรายชือ่ผูน้ัน้ 
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดแล้ว
	 การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง	 ส�านักงานต้อง
ด�าเนินการโดยไม่ชักช้า	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๖	ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล	 คณะบุคคล	 นิติบุคคล	 หรือองค์กรใด
กระท�าการอันเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ส�านักงานโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายช่ือตามวรรคสอง	อาจพิจารณาส่งเรือ่งให้กระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อส่งค�าร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 ให้ด�าเนินการก�าหนดรายชื่อบุคคล	
คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้
	 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาก�าหนดรายชื่อตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส�านักงานแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง	เรียกว่า	“คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ”	เพื่อพิจารณารายชื่อ
ดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ
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	 คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม	ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ	 ผู้แทนส�านักข่าวกรองแห่งชาต	ิ ผู้แทนส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ผู้แทนกอง
อ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิผูแ้ทนส�านกังาน
ศาลยุติธรรม	 และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย	ทั้งนี้	 องค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ	 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�านักงานและ 
คณะกรรมการดังกล่าว	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อด�าเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว	
ให้ส�านักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
 มาตรา ๑๗	เมื่อส�านักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	 ๑๕	 แล้ว	 
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด�าเนินการดังต่อไปนี้
โดยไม่ชักช้า
	 (๑)	ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนด	 หรือของผู้กระท�าการแทน
หรือตามค�าสั่งของผู้นั้น	 หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม
	 (๒)	แจ้งข้อมลูเกีย่วกบัทรพัย์สนิทีถ่กูระงับการด�าเนนิการกบัทรัพย์สินให้ส�านกังานทราบ
	 (๓)	แจ้งให้ส�านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกก�าหนด	หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น
	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการตาม	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๘	ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง 
ปฏิบัติใด	 ๆ	 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลาย 
ล้างสูง	 หรือก�าหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๙	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 มาตรา	 ๑๓	 และมาตรา	 ๑๔	 
มาใช้บังคับกับการด�าเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
 มาตรา ๒๐	ผู ้ซึ่งถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคล 
ทีถ่กูก�าหนดตามมาตรา	๑๕	อาจยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่ตามมาตรา	๑๖	
วรรคสอง	เพื่อขออนุญาตด�าเนินการใด	ๆ	กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินก็ได้
	 ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค�าร้องไปยังคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือให้
พิจารณาค�าร้องของบุคคลที่ถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาตหิรอืองค์กรทีค่ณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตมิอบหมายวนิจิฉยัเป็นอย่างไรแล้ว	 
ให้คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อด�าเนินการไปตามนั้น
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หมวด ๓
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน

                  
 มาตรา ๒๑	เพือ่ประโยชน์ในการปฏบัิตติามพระราชบญัญตันิี	้ให้คณะกรรมการมอี�านาจ
หน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	ระเบียบ	และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๒)	ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 (๓)	ก�าหนดแนวทางปฏิบตัทิีจ่�าเป็นเพ่ือให้ผู้มหีน้าท่ีท�ารายงานหรือบคุคลอืน่ใดด�าเนนิการ	
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๔)	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๒๒	เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญติันี	้ให้ส�านกังานมอี�านาจหน้าท่ี	
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ให้ค�าแนะน�าหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ	 ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 (๒)	ก�ากับดูแล	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี	้ 
รวมถึงการด�าเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
 (๓)	รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือตามกฎหมายอื่น
	 (๔)	เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพ่ือด�าเนินการเกี่ยวกับการยึด	 อายัด	 
หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔
บทก�าหนดโทษ

                  
 มาตรา ๒๓	บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา	๘	(๑)	หรือ	(๒)	หรือมาตรา	๑๗	(๑)	หรือ	(๒)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๘	(๑)	หรือ	(๒)	หรือมาตรา	๑๗	(๑)	หรือ	(๒)	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	 และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู	่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
	 ในกรณีที่ผู ้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล	 ถ้าการกระท�า 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	หรือผู้จัดการ	หรือบุคคลใด 
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ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด	 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๒๔	 ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๘	(๓)	หรือ	มาตรา	๑๗	(๓)	 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	 และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู	่ 
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
	 ในกรณีท่ีผู ้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล	 ถ้าการกระท�าความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	 หรือผู้จัดการ	 หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท�าความผิด	 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๒๕ ผูใ้ดจดัหา	รวบรวม	หรอืด�าเนนิการทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืด�าเนนิการ
ด้วยประการใดๆ	เพือ่การก่อการร้าย	หรอืโดยรูอ้ยูแ่ล้วว่าผูไ้ด้รับประโยชน์ทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิ
หรือจากการด�าเนินการนั้นเป ็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด	 หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน 
หรือการด�าเนินการนั้นถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมใด	 ๆ	 ของบุคคลที่ถูกก�าหนด 
หรอืของบคุคล	คณะบุคคล	นิติบคุคล	หรอืองคก์รที่เกี่ยวข้องกบัการก่อการร้าย	ผู้นัน้กระท�าความผิด 
ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี	 หรือปรับ 
ตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 ผูใ้ดจัดหา	รวบรวม	หรือด�าเนนิการทางการเงนิหรอืทรพัย์สิน	หรอืด�าเนนิการด้วยประการใด	ๆ   
เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน
หรือทรพัย์สนิหรอืจากการด�าเนนิการนัน้เป็นบคุคลทีถ่กูก�าหนด	หรอืโดยเจตนาให้เงนิหรอืทรพัย์สนิ
หรือการด�าเนินการนั้นถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมใด	 ๆ	 ของบุคคลที่ถูกก�าหนด 
หรอืของบคุคล	คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	 
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี	หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 ผูส้นบัสนนุหรอืผูส้มคบกนัในการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง	ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับตัวการในการกระท�าความผิดนั้น
	 นิติบุคคลใดกระท�าความผิดหรือพยายามกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	 
หรอืเป็นผูส้นบัสนนุหรอืผูส้มคบในการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง	ต้องระวางโทษปรบั 
ตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
	 ในกรณทีีก่ารกระท�าความผดิของนติบิคุคลตามวรรคสีเ่กดิจากการสัง่การหรอืการกระท�า
ของกรรมการ	 หรือผู ้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 
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หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าท่ีต้องสัง่การหรอืกระท�าการและละเว้นไม่สัง่การหรือไม่กระท�าการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด	 ผู ้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบป	ี 
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ให้ความผิดตามมาตรานี้	 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน
 มาตรา ๒๖	ความผิดตามมาตรา	 ๒๓	 มาตรา	 ๒๔	 และมาตรา	 ๒๕	 วรรคสี่	 ที่นิติบุคคล 
เป็นผูก้ระท�าความผดิ	ให้เป็นความผดิทีเ่ปรยีบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 มาตรา ๒๗	ผู ้ ใดกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเ งินแก ่การก ่อการร ้าย 
หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 แม้จะกระท�า 
นอกราชอาณาจักร	 ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 
ถ้าปรากฏว่า
	 (๑)	ผู้กระท�าความผิดหรือผู้ร่วมกระท�าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นท่ีอยู ่
ในประเทศไทย
	 (๒)	ผู้กระท�าความผิดเป็นคนต่างด้าว	 และได้กระท�าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น 
ในราชอาณาจักร	หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย	หรือ
 (๓)	ผูก้ระท�าความผดิเป็นคนต่างด้าว	และการกระท�านัน้เป็นความผดิตามกฎหมายของรัฐ 
ทีก่ารกระท�าเกดิขึน้ในเขตอ�านาจของรฐัน้ัน	หากผูน้ัน้ได้ปรากฏตวัอยูใ่นราชอาณาจกัรและมไิด้มกีาร
ส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
	 ทั้งนี้	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๑๐	แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
                  
 มาตรา ๒๘	 บรรดาประกาศรายชือ่ของบคุคลทีถ่กูก�าหนดซึง่อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตั ิ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(ฉบับที่	๒)	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และยังมิได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนด	 ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคล 
ที่ถูกก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้
  มาตรา ๒๙	บรรดากฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(ฉบับที่	๒)	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 การด�าเนนิการออกกฎกระทรวง	ระเบยีบ	หรอืประกาศตามพระราชบญัญตันิี	้ให้ด�าเนนิการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 หากไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

																																																																																		ผู้รับสนองพระราชโองการ
																																																																																	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
																																																																																									นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได ้
ตราพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ขึน้ใช้บังคบัเพือ่ก�าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	
แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับ 
พระราชบญัญตัดิงักล่าว	เนือ่งจากมวีตัถปุระสงค์ร่วมกนัในการด�าเนนิการเพ่ือรองรับมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามทีค่ณะท�างานเฉพาะกจิเพือ่ด�าเนนิมาตรการทางการเงินเกีย่วกบัการฟอกเงิน	(Financial	Action	
Task	Force	on	Money	Laundering:	FATF)	ก�าหนด		ดังนั้น	เมื่อพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย	 สมควรน�าบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงมาก�าหนดรวมไว้ใน 
พระราชบัญญัติเดียวกัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
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กฎกระทรวง
การพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

พ.ศ. ๒๕๖๐๑

                  
	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๕	วรรคหนึง่	และมาตรา	๗	วรรคห้า	แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	๒๕๕๙	นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	ในกฎกระทรวงนี้
 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 ข้อ	๒	ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระท�าด้วย 
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าส่ังหรอืภายใต้การควบคุมของบคุคลนัน้	 
ไว้เป็นความลับจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งให้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
	 ข้อ	๓	 เมื่อส�านักงานได้รับค�าร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส�านักงานแล้ว	 มีเหตุ 
อันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู ้ใดมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้ 
การควบคุมของบุคคลนั้น	 ให้ส�านักงานเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
ตามข้อ	๔	เพื่อพิจารณารายชื่อนั้น
	 ข้อ	๔	ให้ส�านักงานแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์
ตามข้อ	๓
	 ข้อ	๕	การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ	 ๔	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ข้ึนอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด
	 ข้อ	๖	ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการตามข้อ	 ๔	 คณะกรรมการธุรกรรม	 
หรือพนักงานอัยการ	 แล้วแต่กรณี	 ส�านักงานต้องจัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ 
การพิจารณาอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๒๘	ก/หน้า	๕/๙	มีนาคม	๒๕๖๐
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	 (๑)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  (ก)	 ชื่อและนามสกุล	 (ถ้ามีชื่ออื่น	 ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ)	 และถ้ามีชื่อเป็นภาษา 
ต่างประเทศให้ระบุไว้ด้วย
	 	 (ข)	ค�าน�าหน้าชื่อ	ยศหรือต�าแหน่ง
	 	 (ค)	อาชีพ
	 	 (ง)	 เพศ
	 	 (จ)	 วัน	เดือน	ปีเกิด
	 	 (ฉ)	สถานที่เกิด
	 	 (ช)	สญัชาต	ิ(ถ้ามสีญัชาตเิดมิ	ให้ระบสัุญชาติเดิมด้วย	และให้ระบทุกุสัญชาติในกรณี
ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)
	 	 (ซ)	 เลขประจ�าตวัประชาชน	และในกรณทีีเ่ป็นคนต่างด้าว	ให้แสดงเลขหนงัสอืเดินทาง	
เลขใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	 หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดย 
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
  (ฌ)	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
	 (๒)	 กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
	 	 (ก)	ชื่อเต็ม	(ถ้ามีชื่ออื่น	ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ)	และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้ระบุไว้ด้วย
	 	 (ข)	 เลขทะเบียนนิติบุคคล
	 	 (ค)	 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี
	 	 (ง)	 สถานที่ตั้ง	สาขา	หรือสถานที่ติดต่อ
	 (๓)	 ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด	 ๆ	 ที่ท�าให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้นั้นมีพฤติการณ์ 
ตามข้อ	๓	เช่น	ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน	หมายจับ	หรือค�าพิพากษาของศาล
	 (๔)	 ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�าหนด 
รายชื่อผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
	 ข้อ	๗	 เมื่อคณะกรรมการตามข้อ	 ๔	 พิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐาน 
ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว	เหน็ว่าผูน้ัน้มพีฤตกิารณ์ตามข้อ	๓	ให้ส�านกังานเสนอรายชือ่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
	 ข้อ	๘	 ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณารายชื่อตามข้อ	 ๗	 แล้ว	 เห็นว่ามีพยาน 
หลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่าผูน้ั้นมพีฤตกิารณ์ตามข้อ	๓	ให้คณะกรรมการธรุกรรมมมีตใิห้ความเหน็ชอบ
รายชื่อนั้น	และให้ส�านักงานส่งรายชื่อดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้
ศาลมีค�าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดต่อไป
	 การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น�าข้อ	๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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	 ข้อ	 ๙	 ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ	 ๔	 หรือคณะกรรมการธุรกรรม	 เห็นว่ารายชื่อ 
บคุคลทีส่�านกังานเสนอให้พจิารณานัน้ยงัมข้ีอมลูหรอืพยานหลกัฐานไม่เพยีงพอให้ควรเชือ่ได้ว่าผูน้ัน้
มีพฤติการณ์ตามข้อ	๓	ให้คณะกรรมการตามข้อ	๔	หรือคณะกรรมการธุรกรรม	แล้วแต่กรณี	แจ้งให้
ส�านักงานด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป
	 ข้อ	๑๐	เมื่อศาลมีค�าสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดแล้ว	ให้ส�านักงานพิจารณาทบทวน
รายช่ือดังกล่าวเป็นประจ�าทุกหกเดือน	 ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป	 สมควรเพิกถอน 
รายชื่อผู้นั้นออกจากรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด	 ให้ส�านักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ	 ๔	
พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการธรุกรรมให้ความเหน็ชอบรายชือ่ตามวรรคหนึง่แล้ว	ให้ส�านกังาน
ส่งรายช่ือผูน้ั้นให้พนกังานอยัการพจิารณายืน่ค�าร้องฝ่ายเดยีวขอให้ศาลมคี�าสัง่เพกิถอนรายชือ่ผูน้ัน้
ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด
  
																																																																							ให้ไว้	ณ	วันที่	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																												พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา
																																																																																					นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่มาตรา	 ๗	 วรรคห้า	 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสงู	พ.ศ.	๒๕๕๙	บญัญตัใิห้หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณา
รายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	
หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น	 เพื่อด�าเนินการขอให้ศาล 
มีค�าสั่งเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดของส�านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 
ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป		จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ

และการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย 
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

พ.ศ. ๒๕๖๐๑  
                  
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕	วรรคหนึง่	และมาตรา	๑๖	วรรคสาม	แห่งพระราชบญัญติั 
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	๒๕๕๙	นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	 ในกฎกระทรวงนี้
 “เลขาธกิาร”	หมายความว่า	เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
	 ข้อ	๒	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระท�าด้วย 
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อบุคคล	 คณะบุคคล	 นิติบุคคล	 หรือองค์กรใดซึ่งกระท�าการ 
อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ไว้เป็นความลับจนกว่าส�านักงาน 
จะได้ประกาศรายชื่อนั้นให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	๑๕
	 ข้อ	๓	 เม่ือส�านักงานได้รับค�าร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส�านักงานแล้วปรากฏ 
ข้อเท็จจริงว่าบุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรใดกระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ให้ส�านักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ
เพื่อพิจารณาต่อไป
 ข้อ	๔	 ให้ส�านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ	ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน	เป็นประธานกรรมการ	ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ	 ผู้แทนกรมการปกครอง	 ผู้แทน 
กรมศุลกากร	 ผู ้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ผู ้แทนกองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจกัร	ผูแ้ทนส�านกัข่าวกรองแห่งชาต	ิผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิผูแ้ทนส�านกังานปรมาณ ู
เพื่อสันติ	 ผู ้แทนส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ผู้แทนส�านักงานศาลยุติธรรม	 
ผู้แทนส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	เป็นกรรมการ
	 ให้ส�านักงานแต่งตั้งข้าราชการในส�านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจ�านวนหนึ่งคน
และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
	 ข้อ	๕	การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ	ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๒๘	ก/หน้า	๑/๙	มีนาคม	๒๕๖๐
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	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ข้ึนอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด
	 ข้อ	 ๖	 ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ	 ส�านักงานต้อง 
จัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  (ก)	 ชื่อและนามสกุล	 (ถ้ามีชื่ออื่น	 ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ)	 และถ้ามีชื่อเป็นภาษา 
ต่างประเทศให้ระบุไว้ด้วย
	 	 (ข)	ค�าน�าหน้าชื่อ	ยศหรือต�าแหน่ง
	 	 (ค)	อาชีพ
	 	 (ง)	 เพศ
	 	 (จ)	 วัน	เดือน	ปีเกิด
	 	 (ฉ)	สถานที่เกิด
	 	 (ช)	สญัชาต	ิ(ถ้ามสีญัชาตเิดมิ	ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย	และให้ระบทุกุสัญชาติในกรณี
ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)
  (ซ)	 เลขประจ�าตวัประชาชน	และในกรณทีีเ่ป็นคนตา่งด้าว	ให้แสดงเลขหนงัสอืเดนิทาง	
เลขใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	 หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดย 
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
  (ฌ)	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
	 (๒)	 กรณีเป็นคณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กร
	 	 (ก)	ชื่อเต็ม	(ถ้ามีชื่ออื่น	ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ)	และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้ระบุไว้ด้วย
	 	 (ข)	 เลขทะเบียนนิติบุคคล
	 	 (ค)	 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี
	 	 (ง)	 สถานที่ตั้ง	สาขา	หรือสถานที่ติดต่อ
 (๓)	 ข้อมูลหรอืพยานหลกัฐานใดๆ	ทีท่�าให้ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าบคุคล	คณะบคุคล	นติบุิคคล	
หรือองค์กรใดกระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	เช่น	ข้อมูล
การสืบสวนสอบสวน	หมายจับ	หรือค�าพิพากษาของศาล
 (๔)	 ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�าหนดรายชื่อบุคคล	คณะบุคคล	
นิติบุคคล	หรือองค์กรใดเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
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	 ข้อ	 ๗	 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อพิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือ 
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นชอบว่าบุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรใดกระท�าการ 
อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ให้ส�านักงานส่งเรื่องให้กระทรวง 
การต่างประเทศเพือ่ส่งค�าร้องไปยงัคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ	เพ่ือด�าเนนิการก�าหนด
รายชือ่บคุคล	คณะบุคคล	นติบุิคคล	หรอืองค์กรดงักล่าวเป็นผูก้ระท�าการอนัเกีย่วข้องกบัการแพร่ขยาย 
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงต่อไป
	 ข้อ	 ๘	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อเห็นว่ารายชื่อที่ส�านักงานเสนอ 
ให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าบุคคล	 คณะบุคคล	 นิติบุคคล	
หรือองค์กรใดกระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ให้แจ้งให้ 
ส�านักงานด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป
 
																																																																							ให้ไว้	ณ	วันที่	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																												พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
																																																																																					นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยท่ีมาตรา	 ๑๖	 วรรคสาม	 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ก�าหนดให้องค์ประกอบของ 
คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ	 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวแล้ว	 ให้เป็นไปตาม 
ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	 รวมทั้งให้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการดังกล่าวไว้ด้วย		จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



422 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



423ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

ตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

                  
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๖	วรรคสาม	มาตรา	๑๕	วรรคสาม	และมาตรา	๒๑	(๑)	
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	๒๕๕๙	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	 ๑๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ข้อ	 ๒	 ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
ก�าหนดรายชื่อบุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย 
หรือการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	ให้ส�านักงานตรวจสอบว่ามติหรือประกาศดังกล่าว
ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย	หรือไม่
	 เมือ่ส�านกังานด�าเนนิการตรวจสอบแล้วเสร็จและปรากฏว่ามติหรือประกาศตามวรรคหนึง่
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย	ให้ส�านักงานประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
โดยยึดถือข้อมูลตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตาม 
วรรคหนึ่ง	โดยไม่ชักช้า
 ข้อ	 ๓	 เมื่อปรากฏว ่าได ้มีมติของหรือประกาศภายใต ้คณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อผู้ใดออกจากรายชื่อผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย 
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงแล้ว	 ให้ส�านักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และหากปรากฏเหตุดังกล่าวให้ส�านักงานด�าเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายช่ือ
บุคคลที่ถูกก�าหนดตามข้อ	๒	โดยไม่ชักช้า
 ข้อ	 ๔	 กรณีที่ประกาศตามข้อ	๒	หรือ	๓	มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตรงกันกับมติของ 
หรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ	ให้ส�านกังานสามารถด�าเนนิการแก้ไข
ประกาศดังกล่าวแล้วด�าเนินการประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า
 ข้อ	 ๕	 ในการประกาศเพื่อก�าหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามข้อ	 ๒	 
และข้อ	 ๓	 แล้วแต่กรณี	 ให้ส�านักงานด�าเนินการประกาศในระบบสารสนเทศของส�านักงานเพื่อ 
เผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะและจัดให้มีรายช่ือบุคคลที่ถูกก�าหนดดังกล่าวไว้ที่ส�านักงานเพื่อให้
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ประชาชนตรวจสอบดูได้	และจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที ่
รายงานหรือผู้ท่ีครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนดด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การระงับการ
ด�าเนินการกับทรัพย์สิน

																																																									ประกาศ	ณ	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																								สุทธิพล		ทวีชัยการ
																																																				ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
หรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
                  
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๙	มาตรา	๑๘	และมาตรา	๒๑	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ประกาศไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ข้อ	๒	ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยอย่างน้อยให้มีสาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 กรณีลูกค้าหรือผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
	 	 (ก)	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติการรับลูกค้า
หรือการรับท�าธุรกรรมให้แก่ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเคร่งครัด
  (ข)	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับการด�าเนินการให้ข้อมูลรายชื่อ 
บุคคลที่ถูกก�าหนดท่ีได้รับจากส�านักงาน	 ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับ 
การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบลูกค้าและผู้ท่ีท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวท้ังหมดอย่างสม�่าเสมอ
จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
  (ค)	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ	 การไม่ท�าธุรกรรม	 หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมทั้งการระงับการด�าเนินการ 
กับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
  (ง)	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ต่อส�านักงาน	 ในกรณีท่ีพบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงหรือ
เป็นธุรกรรมที่กระท�ากับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกก�าหนด

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนพิเศษ	๗๙	ง/หน้า	๓๐/๑๔	มีนาคม	๒๕๖๐
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	 	 (จ)	 ให้ผู ้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
ทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และการท�าธุรกรรมของลูกค้า	 ตลอดระยะเวลาที่ยังด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าจะยุต ิ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท�าธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว
 (๒)	 กรณีพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสอบลกูค้าหรอืผูท่ี้ท�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวทีม่สีญัชาติ	ภมูลิ�าเนา	หรอืทีอ่ยูปั่จจุบนัในพืน้ทีห่รอื
ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูงและก�าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้าง 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรอืท�าธุรกรรมกับลกูค้าหรอืผูท่ี้ท�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวดังกล่าวอย่างเคร่งครดั
	 (๓)	กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
	 ให้ผูม้หีน้าทีร่ายงานก�าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งหรอืแนวทางปฏบิตั	ิเพือ่ให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้จัดท�าหรือพัฒนาขึ้นใหม่หรือให้บริการ 
ในอนาคตจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธทีมี่อานุภาพท�าลายล้างสงูและหากเกดิกรณดีงักล่าวขึน้ผูม้หีน้าทีร่ายงานต้องก�าหนดมาตรการ
ทีจ่ะท�าให้ตรวจพบได้อย่างรวดเรว็และก�าหนดมาตรการในการด�าเนนิการเพือ่บรรเทาความเสยีหาย
ให้ได้มากที่สุด
	 (๔)	กรณีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงด้านการสนับสนุนทางการเงิน	 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีลักษณะ	 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีหน้าที่รายงานใช้เพื่อเชื่อมโยง	
ติดต่อ	เข้าถึง	การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
 (๕)	 กรณีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	ตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนด
	 ข้อ	 ๓	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดมาตรการอื่นใดที่จ�าเป็นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๒	
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือป้องกนัมใิห้มกีารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงตามประกาศนี้
	 ข้อ	 ๔	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดให้นโยบาย	 แนวทางปฏิบัติ	 หรือมาตรการอื่นใด 
ตามข้อ	๒	และข้อ	๓	เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในระดับสูงสุดและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 
โดยต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่มอี�านาจระดบัสูงสดุของผูม้หีน้าทีร่ายงาน
และต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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	 ข้อ	 ๕	 ให้ผู ้มีหน้าที่รายงานก�าหนดนโยบาย	 แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด 
ตามประกาศนี้โดยให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกีย่วกับลกูค้ามาใช้ด้วย	โดยอนโุลมและให้เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิ 
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าด้วย
	 ข้อ	 ๖	 ให้ผู ้มีหน้าที่รายงานจัดท�าแนวทางหรือคู ่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้ 
มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

																																																										ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																								สุทธิพล		ทวีชัยการ
																																																				ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน



430 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินและการเก็บรักษา
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๖๐
                  
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๘	วรรคสอง	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๗	วรรคสอง	และ
มาตรา	 ๒๑	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	๒๕๕๙	คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน	จึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	 ๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษา 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน	พ.ศ.	๒๕๖๐”
	 ข้อ	๒๑	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ข้อ	๓	 เมื่อส�านักงานได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดแล้ว	 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือ
บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด�าเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
 (๑)	 ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด	 รวมทั้งของผู้กระท�าการแทน	 
หรือตามค�าสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น
	 (๒)	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีถูกระงับการด�าเนินการตาม	 (๑)	 ให้ส�านักงานทราบ
ภายในสิบวันท�าการนับแต่วันที่ได้ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้น
 (๓)	 แจ้งข้อมูลให้ส�านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายชื่อ 
บุคคลที่ถูกก�าหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น		ทั้งนี้	ภายในสิบวันท�าการนับแต่วันที่
ได้พบข้อมูลนั้น
	 การตรวจสอบข้อมูลตาม	(๓)	ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือ
มีค�าสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
	 ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 
ให้ผูมี้หน้าทีร่ายงานหรือบุคคลท่ีครอบครองทรพัย์สนิของบคุคลทีถ่กูก�าหนดแจ้งเป็นหนงัสอืโดยระบุ
เหตผุลความจ�าเป็นทีไ่ม่อาจด�าเนนิการได้ไปยงัส�านกังานเพือ่ขอขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปได้อกี 
ไม่เกินห้าวันท�าการ

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนพิเศษ	๗๙	ง/หน้า	๓/๑๔	มีนาคม	๒๕๖๐
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 ข้อ	 ๔	เมื่อส�านักงานได้รับข้อมูลการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ	 ๓	 (๒)	 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู ้อ�านวยการ 
กองบริหารจัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 ในการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง	 ให้น�าระเบียบ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการ
ทรพัย์สนิทีถ่กูยดึหรอือายดัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิมาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม
	 ข้อ	๕	การแจ้งข้อมูลตามข้อ	๓	ให้เป็นไปตามแบบที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

																																																									ประกาศ	ณ	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																								สุทธิพล		ทวีชัยการ
																																																				ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 



432 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีค�าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด

และการแจ้งให้บุคคลที่ถูกก�าหนดทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อ
พ.ศ. ๒๕๖๐

                  
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๗	วรรคสาม	และมาตรา	๒๑	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออก
ระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	 ๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
ว่าด้วยการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกศาลมีค�าส่ังเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดและการแจ้งให้บุคคล 
ที่ถูกก�าหนดทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อ	พ.ศ.	๒๕๖๐”
	 ข้อ	๒๑	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ	 ๓	 เมื่อศาลมีค�าสั่งให ้ผู ้ ใดเป ็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	 ๗	 วรรคหนึ่ง	 
ให้ส�านักงานประกาศรายชือ่ผูน้ัน้เป็นบคุคลทีถ่กูก�าหนดในระบบสารสนเทศของส�านกังานเพ่ือเผยแพร่ 
รายชือ่สูส่าธารณะโดยไม่ชกัช้า	ในการนี	้ส�านกังานจะส่งรายชือ่บคุคลท่ีถูกก�าหนดดังกล่าวเป็นข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าท่ีรายงานหรือบุคคลท่ีครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด้วย
ก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน
	 ข้อ	 ๔	 เมื่อได้มีประกาศตามข้อ	 ๓	 แล้ว	 ให้ส�านักงานแจ้งให้บุคคลท่ีถูกก�าหนด 
ตามประกาศนี้ทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อโดยวิธีการ	ดังนี้
	 (๑)	กรณีเป็นบุคคลซ่ึงมีภูมิล�าเนาอยู่ในราชอาณาจักร	 ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิล�าเนา
หรือถิ่นที่อยู่ของผู้นั้น	 โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือไปถึง	 ในกรณีที่ 
ไม่อาจด�าเนินการด้วยวิธีดังกล่าวได้หรือไม่มีผู้รับหนังสือ	 ให้แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อครบก�าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
	 (๒)	กรณีเป็นบุคคลซ่ึงมีภูมิล�าเนาอยู่นอกราชอาณาจักร	 ให้ด�าเนินการแจ้งให้บุคคล 
ท่ีถูกก�าหนดทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อ	 กรณีบุคคลที่ถูกก�าหนดมิได้มีค�าร้องขอจากหน่วยงาน 
ต่างประเทศให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลแห่งประเทศท่ีผู้นั้น
ถอืสญัชาตหิรอืทีน่่าเชือ่ว่าผูน้ัน้มถีิน่ทีอ่ยูเ่พ่ือแจ้งให้ทราบถึงการถูกก�าหนดรายชือ่และให้ถือว่าบุคคลน้ัน 
ได้รับแจ้งเม่ือพ้นระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประสานไปยัง
รัฐบาลแห่งประเทศนั้นแล้ว

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนพิเศษ	๗๙	ง/หน้า	๑/๑๔	มีนาคม	๒๕๖๐
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	 การแจ้งบุคคลที่ถูกก�าหนดตาม	(๑)	และ	(๒)	หากไม่สามารถกระท�าได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ
การแจ้งให้กระท�าโดยการปิดประกาศค�าสัง่การเป็นบคุคลทีถู่กก�าหนดไว้	ณ	สถานตี�ารวจแห่งท้องที่
ที่ผู ้นั้นมีภูมิล�าเนา	 หรือ	 ณ	 สถานทูตแห่งประเทศที่บุคคลที่ถูกก�าหนดมีสัญชาติหรือมีถิ่นท่ีอยู่	 
แล้วแต่กรณี	หรือในกรณีที่ไม่รู้ภูมิล�าเนาของบุคคลที่ถูกก�าหนด	การแจ้งจะกระท�าโดยการประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย	 ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกก�าหนดทราบถึงการถูกก�าหนด 
รายชื่อเมื่อล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
 
																																																										ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
																																																																								สุทธิพล		ทวีชัยการ
																																																				ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือ
รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง (พิมพ์ครั้งที่ ๑๕)

๑.	 พลต�ารวจตรี	ปิยะพันธ์		ปิงเมือง	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน
	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
๒.	 นายนพดล		อุเทน	 	 หัวหน้าคณะท�างาน	
	 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย			
๓.	 นายพงศ์ธร		ทองด้วง		 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส่วนนิติการ	
๔.	 นางสาวชนิดา		พีระยุทธ	 คณะท�างาน
	 นิติกรช�านาญการ	
๕.	 นางศรีภูพาน		ขจัดภัย	 คณะท�างาน
	 นิติกรช�านาญการ	
๖.	 นางสาวอัณณ์ชญา		สุติน	 คณะท�างาน
	 นิติกรช�านาญการ	
	๗.	 นางสาวกนกกาญจน์		กุลวิเชียร	 คณะท�างาน
	 นิติกรช�านาญการ	
๘.	 นางสาวพัทธนันท์		ธัญญสิริ	 คณะท�างาน
	 นิติกรช�านาญการ
๙.	 นายนราวิทย์		ศักดิ์เพ็ชร	 คณะท�างานและเลขานุการ
	 นิติกรช�านาญการ
๑๐.	นางสาวโชติวรรณ		นฤเทพ	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นิติกรช�านาญการ	
๑๑.	นางสาววนัสนันท์		กันทะวงศ์	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นักจัดการงานทั่วไป
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