
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

สำระส ำคัญของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ฉบับที่ 4

พ.ต.อ.ดร.สหีนำท ประยูรรัตน์
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน



ขอบเขตกำรบรรยำย
 แก้ไขนิยำมศัพท์ “ควำมผิดมูลฐำน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ 
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” 
 แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรประเมินควำมเสี่ยง
 แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจของส ำนักงำน ปปง. ในกำรก ำกับตรวจสอบ ประเมินกำร
รำยงำนกำรท ำธุรกรรม และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
 ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ำมกฎหมำยฟอกเงนิเป็นต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
 มำตรกำรคุ้มครองพยำนในกฎหมำยฟอกเงิน
 กำรน ำวิธีกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมำใช้ในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
ฟอกเงิน
 คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ และกำรขยำยอำยุควำม



วันที่กฎหมำยมีผลใช้บังคับ

• ใช้บังคับนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป

• ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556

• มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2556
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หมายถงึ  การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผดิ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลีย่นสภาพ
ให้เป็นเงนิหรือทรัพย์สินทีไ่ด้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่า 
กระบวนการท า “เงินสกปรก” ให้เปลีย่นสภาพเป็น 
“เงินสะอาด” หรือ 
หมายถงึ การเปลีย่นสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดย
ผดิกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

การฟอกเงิน



- อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการลกัลอบค้ายาเสพติด
และวตัถุทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติและประสาท ค.ศ. 1988

มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ปปง.

- อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จดัตั้งในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000

- อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999

- ข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกจิเพือ่ด าเนินมาตรการทางการเงิน
เกีย่วกบัการฟอกเงนิ (Financial Action Task Force: FATF)

- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตทิี ่1617 



มาตรการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. มำตรกำรทำงอำญำ

๒. มำตรกำรที่ใช้ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน



มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ต่อ)

๓. กำรก ำหนดหน้ำที่แก่สถำบัน
กำรเงินและผู้ประกอบอำชีพ

๔. กำรก ำหนดควำมผิดและโทษส ำหรับ
สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอาชีพทีฝ่่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติ



กำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำนิยำมศัพท์
ในมำตรำ ๓ ของกฎหมำยฟอกเงิน



แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมศัพท์ค ำว่ำ
“ควำมผิดมูลฐำน” 



1. Offence-based Approach

2. Threshold-based Approach

ความผดิมูลฐานตามมาตรฐานสากล



ประเภทของความผดิที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานสากล
 กำรเข้ำร่วมในกลุ่มองค์กรอำชญำกรรมและแก๊งขู่เข็ญเรียกค่ำ

คุ้มครอง (racketeering)
 กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำ
 กำรค้ำมนุษย์ และกำรลักลอบขนผู้ย้ำยถิ่นฐำน(migrant smuggling
 กำรเอำรัดเอำเปรียบทำงเพศ (sexual exploitation)รวมถึงกำรเอำ

รัดเอำเปรียบทำงเพศกับเด็ก
 กำรลักลอบค้ำยำเสพติดและสำรที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท

(psychotropic substances)
 กำรลักลอบค้ำอำวุธ

Offence-based Approach



 กำรลักลอบค้ำของโจรและสินค้ำอื่นๆ

 กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง และกำรให้สินบน

 กำรฉ้อโกง

 กำรปลอมแปลงเงินตรำ

 กำรปลอมผลิตภัณฑ์และกำรละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์   

 อำชญำกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 ฆำตกรรม, กำรท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับบำดเจ็บร้ำยแรง

(grievous bodily injury)

Offence-based Approach (Cont..)



 กำรลักพำตัว กำรกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมำยและกำรจับเป็น
ตัวประกัน

 กำรปล้นและลักขโมย
 กำรลักลอบขน (smuggling) (รวมถึงในแง่ที่เกี่ยวกับศุลกำกร และ 

ภำษีสรรพสำมิต และภำษีทั่วไป)
 อำชญำกรรมเกี่ยวกับภำษี (tax crimes)
 กำรข่มขู่กรรโชก(extortion) 
 กำรปลอมแปลง(forgery)
 กำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือกำรจี้ปล้น (piracy)
 กำรซื้อขำยหุ้นด้วยข้อมูลภำยในและกำรปั่นหุ้น (insider trading  

and market manipulation)

Offence-based Approach (Cont..)



ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน

1. ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด
1.1 ตำม พ.ร.บ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
1.2 ตำม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518
1.3 ตำม พ.ร.ก. ป้องกันกำรใช้สำรระเหย พ.ศ. 2533
1.4 ตำม พ.ร.บ. มำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534



2. ความผดิเกีย่วกบัเพศ
2.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
2.2 ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการป้องกนั และปราบปราม

การค้าหญิงและเดก็ พ.ศ.2540
2.3 ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

3. ความผดิเกีย่วกบัการฉ้อโกงประชาชน
3.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
3.2 ตาม พ.ร.ก. การกู้ยมืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



4. ความผดิเกีย่วกบัการยกัยอก หรือ ฉ้อโกง หรือ 
ประทุษร้าย ต่อทรัพย์สิน หรือกระท าการโดยทุจริต 
โดยกรรมการ ผู้จัดการ ของสถาบันการเงนิ
4.1 ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551
4.2 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์

พ.ศ. 2535           

ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



5. ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรือความผดิ
ต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม
5.1 ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล

กฎหมายอาญา
5.2 ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญา
5.3 ความผดิตามกฎหมายว่าด้วย ความผดิของ

พนักงำนในองค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ                

ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



6. ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก หรือ รีดเอาทรัพย์ที่
กระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี ่หรือ ซ่องโจร
- ตามประมวลกฎหมายอาญา

7. ความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบหนีศุลกากร
- ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)



ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

8. ความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้าย (11 ส.ค. 46)
- ตามประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิม่เตมิ)

9. ความผดิเกีย่วกบัการพนัน
- ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เฉพาะ  

ความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และมีจ านวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละคร้ังเกิน
กว่าหน่ึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมี มูลค่า
เกนิกว่าสิบล้านบาทขึน้ไป



ความผดิมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

10. ความผดิเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง (8 ต.ค. 50)
- ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. 2550 
11. ความผดิเกีย่วกบัการค้ามนุษย์ (6 ม.ิย. 51)
- ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2551



12 . ควำมผิดเกี่ยวกับ

12.1 กำรเป็นสมำชิกอั้งยี่ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ หรือ 

12.2 กำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมที่
มีกฎหมำยก ำหนดเป็นควำมผิด

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมกฎหมำย 
ปปง. ฉบับที่ 4



13 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรรับของโจรตำม
ประมวล กฎหมำยอำญำ 

- เฉพำะที่เกี่ยวกับ กำรช่วยจ ำหน่ำย  ซื้อ           
รับจ ำน ำ หรือ รับไว้ด้วยประกำรใด

- ซึ่งทรัพย์ที่ได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิด

- อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



14 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมหรือกำรแปลง

- เงินตรำ ดวงตรำ แสตมป์ และ ตั๋ว

- ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

- อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



15 . ควำมผิดเกี่ยวกับ
15.1 กำรค้ำตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
- เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรปลอมหรือกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของสินค้ำ หรือ
15.2 ควำมผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร

คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
- อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



16 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมเอกสำรสิทธิ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทำง

- ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

- อันมีลักษณะเป็น ปกติธุระ หรือ 
เพื่อกำรค้ำ

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



17 . ควำมผิดเกี่ยวกบัทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม 
- โดยกำรใช้ ยึดถือ หรือ ครอบครอง
ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ
- กระบวนกำรแสวงหำประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ
- โดยมิชอบด้วยกฎหมำย
- อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



18 . ควำมผิดเก่ียวกับกำรประทุษร้ำยต่อชีวิต 
หรือร่ำงกำยจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยสำหัส

- ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

- เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



19 . ควำมผิดเก่ียวกับกำรหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น

- ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
- เฉพำะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์ หรือ
- เพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



20 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอำ
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ 
ยักยอก

- ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

- อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



21 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด

- ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด 

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



22 . ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

- ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



23 . ควำมผิดเกี่ยวกับอำวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์
ของอำวุธ

- ที่ใช้  หรือ  อำจน ำไปใช้

- ในกำรรบ หรือ กำรสงครำม

- ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมยุทธภัณฑ์

ควำมผิดมูลฐำนที่มีกำรเพิ่มเติมตำมกฎหมำย ปปง.
ฉบับที่ 4 (ต่อ)



24. ควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินฯ

ควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยอื่น



แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมศัพท์ (ต่อ)

“ควำมผิดมูลฐำน” ให้หมำยควำมรวมถึง

 กำรกระท ำควำมผิดอำญำนอกรำชอำณำจักร

 ซึ่งหำกกำรกระท ำควำมผิดนั้นได้กระท ำลงใน
รำชอำณำจักรจะเป็นควำมผิดมูลฐำนด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมศัพท์ (ต่อ)

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมำยควำมว่ำ

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกระท ำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้อง
ตกอยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูล
ฐำนหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

 ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง 

 ให้หมำยควำมรวมถึงกำรพยำยำมกระท ำธุรกรรมด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมศัพท์ (ต่อ)

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” หมำยควำมว่ำ
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็น

(1) ควำมผิดมูลฐำน หรือ
(2) ควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือ
(3) จำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดตำม 1

หรือ 2 และ
(4) ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนกำร

กระท ำควำมผิดมูลฐำนเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรกระท ำควำมผิดฐำน
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยด้วย



กำรแก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจของ
คณะกรรมกำร ปปง. และ 

ส ำนักงำน ปปง.



อ ำนำจของคณะกรรมกำร ปปง. ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เพิ่มมำตรำ 25 (1/1))

 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำร
ฟอกเงินท่ีอำจเกิดจำกกำรทำธุรกรรมของหน่วยงำนของรัฐหรือกิจกำร
บำงประเภทที่ไม่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมตำมพระรำชบัญญัตินี้ และ
เสนอแนะแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว



อ ำนำจของส ำนักงำน ปปง. ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 40) 

 รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเพือ่ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำย
อื่น หรือตำมข้อตกลงที่ได้จัดท ำขึ้นระหว่ำงหนว่ยงำนในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนกังำนตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด

 เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนนิกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรท ำ
ธุรกรรม และประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงนิหรือ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย



กำรก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ฟอกเงินเป็นต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เพิ่มมำตรำ 44 วรรคสำม)

• ต้องเป็นข้ำรำชกำรของส ำนักงำน ปปง.

• ต้องได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงิน

• ในกำรก ำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องค ำนึงถึง
– ภำระหน้ำที่

– คุณภำพของงำน

– กำรด ำรงตนอยู่ในควำมยุติธรรม

– โดยเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนของผูป้ฏิบัติงำนอื่นในกระบวนกำรยุติธรรม

• ให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
กระทรวงกำรคลัง



มาตรการ
คุ้มครองพยานตามกฎหมายฟอกเงนิ

เพิม่มาตรา 37/1



มาตรการคุ้มครองพยานในกฎหมายฟอกเงนิ

 คณะกรรมกำรธุรกรรมเห็นว่ำสมควรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครอง 
ช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค ำ หรือผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลใดอันเป็น 
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยฟอกเงิน

 คณะกรรมกำรธุรกรรมแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรให้มี 
มำตรกำรในกำรคุ้มครองบุคคล

 ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นพยำนที่มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ

 สิทธิยื่นค ำร้องต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่ำตอบแทนเท่ำที่ 
จ ำเป็นและสมควรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ
ด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอ ำนำจสืบสวน
พิเศษของส ำนักงำน ปปง.

เพิ่มมำตรำ 46/1



อ านาจพเิศษในการสืบสวนคดี
ตามกฎหมายฟอกเงนิปัจจุบัน (มาตรา 46)

• การเข้าถึงบัญชี

• การเข้าถงึข้อมูลทางการส่ือสาร

• การเข้าถงึข้อมูลทางคอมพวิเตอร์



อ านาจพเิศษในการสืบสวนคดี
ตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 46/1 ที่เพิม่เติมใหม่   

 ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน
 ส ำนักงำนร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อ ำนำจสืบสวน  

สอบสวน และรวบรวมพยำนหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรสอบสวนคดีพิเศษ

 เพื่อด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรฟอกเงินหรือ
เพื่อด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด

 ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน ปปง.



คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ
และกำรขยำยอำยุควำม

เพิ่มเติมมาตรา 64/1 และมาตรา 
64/2



องค์ประกอบของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ (มำตรำ 64/1)

 ใช้ในกรณีควำมผิดทำงอำญำของสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบ
อำชีพที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติซึ่งมีทั้งโทษจ ำคุกและโทษปรับ

 คณะกรรมกำรเปรียบเทียบมีจ ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. เลขำธิกำร ปปง.
2. ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 2 คน
3. พนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม 

อำญำ 1 คน
4. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ปปง.ที่เลขำธิกำรมอบหมำยเป็น 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 



อ ำนำจของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ (ต่อ)

 ก ำหนดให้ควำมผิดต่อไปนี้เป็นควำมผิดที่สำมำรถเปรียบเทียบได้
(1) มำตรำ 62 ไม่รำยงำนธุรกรรม ไม่จัดให้ลูกค้ำแสดงตน ไม่ท ำ 

CDD ไม่จัดให้ลูกค้ำบันทึกข้อเท็จจริง ไม่เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำน 
ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งยับยั้งกำรท ำธุรกรรม (โทษปรับไม่เกิน 
500,000 บำท และปรับอีกวันละ 5,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำ
ฝืนอยู่ หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง)

(2) มำตรำ 63 กำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดควำมจริง
(โทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ)



อ ำนำจของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ (ต่อ)

 ก ำหนดให้ควำมผิดต่อไปนี้เป็นควำมผิดที่สำมำรถเปรียบเทียบได้
(3) มำตรำ 64 ไม่มำให้ถ้อยค ำ ไม่ส่งค ำชี้แจง บัญชีเอกสำร หลักฐำน

(โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับอีกไม่เกิน 20,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ)

 เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ



กำรขยำยอำยุควำมในควำมผิดที่เปรียบเทียบได้ 
(มำตรำ 64/2) 

 ควำมผิดที่เปรียบเทียบได้ตำมมำตรำ 62 

 ถ้ำมิได้ฟ้องต่อศำล หรือมิได้มีกำรเปรียบเทียบ

 ภำยใน ๒ ปี นับแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบกำร
กระท ำผิดและรำยงำนเลขำ ปปง.ทรำบ

 หรือภำยใน 5 ปี นับแต่วันกระท ำควำมผิด

 เป็นอันขำดอำยุควำม



จบการน าเสนอ
ขอบคณุครับ



พ.ต.อ.ดร.สีหนำท ประยูรรัตน์

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน


