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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๘ บัญญัติให้มี
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน และมาตรา ๒๔๒
บัญญัติให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินและกำหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผูต้ รวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ี

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) บทนิยาม
“หน่ ว ยราชการ” หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม หรื อ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
“ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่ง
ผูต้ รวจการแผ่นดินแต่งตัง้ ให้มหี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๑)		 ผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
			 ด้ ว ยมาตรา ๒๔๒ ถึ ง มาตรา ๒๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
จำนวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
โดยพิจารณาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และ
มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์
			 ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
โดยมีสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระในการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอืน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
และให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการ
สรรหา การเลือก และการให้ความเห็นชอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๓.๒) อำนาจหน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
		 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ในกรณี
				 (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ
อำนาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
๘๖
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		 (ข) การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผรู้ อ้ งเรียน
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจ
หน้าที่ก็ตาม
		 (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ
หน้ า ที่ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายขององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รใน
กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
		 (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางกาเมืองและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณี
ที่เห็นว่าจำเป็น
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมข้อสังเกต
ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี
(๕) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
		 (ก) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		 (ข) กฎ คำสัง่ หรือการกระทำอืน่ ใดของบุคคลใดตามข้อ (๑) (ก)
มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
		 ทัง้ นี้ การใช้อำนาจหน้าทีต่ าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผตู้ รวจการ
แผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็น
ว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวน
โดยไม่มีการร้องเรียนได้

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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๓.๓) อำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
		 (๑) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา
		 (๒) ให้หวั หน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตาม (๑)
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
		 (๓) ขอให้ศาลส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
		 (๔) ตรวจสถานทีท่ เี่ กีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารร้องเรียนโดยแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
		 (๕) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการ
รับคำร้องเรียนไว้พิจารณาและระเบียบว่าด้วยการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
		 (๖) ออกระเบี ย บกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ
ดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งกฎหมายนี้
		 (๗) ออกระเบี ย บกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ย
เบีย้ เลีย้ งและค่าเดินทางของพยานบุคคลและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
		 (๘) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
		 ทั้งนี้ ในการใช้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ต้อง
คำนึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความปลอดภั ย
ของประชาชน หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศด้ ว ย และในกรณี ที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดต่อไปได้ให้ยุติ
เรือ่ งนัน้ และให้ผตู้ รวจการแผ่นดินรายงานให้คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
๓.๔) ความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา
		 (๑) ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทั้ ง ทางแพ่ ง หรื อ
ทางอาญาเนื่ อ งจากการที่ ต นได้ ป ฏิ บั ติ ต ามอำนาจหน้ า ที่ โ ดยสุ จ ริ ต ตาม
กฎหมายนี้
๘๘
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		 (๒) ผู้ที่ให้ถ้อยคำ หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดตามกฎหมายนี้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ที่จัดทำ
และเผยแพร่รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา
หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี
		 โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๓.๕) การเปิดเผยข้อมูล
		 กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลทีไ่ ด้มาเนือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ เว้นแต่ผตู้ รวจการแผ่นดิน
จะมอบหมาย หรือเป็นการกระทำตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่
การตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน หรือเป็นการรายงานตามอำนาจหน้าที่
หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้
๔) การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
๔.๑) การร้องเรียน
		 กฎหมายกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล มีสิทธิร้องเรียนต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ตามกฎหมายนี้ โดยการร้องเรียนดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ
ด้วยวาจา หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ แต่ในการร้องเรียนเป็นหนังสือนั้นอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
		 (๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
		 (๒) ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามสมควร
		 (๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ
		 (๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
		 ซึ่งการเสนอคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำส่งด้วย
ตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ มอบให้บุคคลอื่นนำส่ง หรือจะนำส่งด้วยวิธีการอื่นต่อ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ แต่ทั้งนี้ การร้องเรียนตามกฎหมายนี้ย่อม
ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะดำเนินการตามกฎหมายอื่น
		 โดยในกรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็น
เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอำนาจหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ตามกฎหมายนี้ ก็ ใ ห้
คณะกรรมาธิการดังกล่าวส่งเรื่องนั้นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อดำเนินการก็ได้
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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โดยให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งผลการดำเนินการเบือ้ งต้นต่อคณะกรรมาธิการ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ รั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วแล้ ว แม้ ภ ายหลั ง
คณะกรรมาธิ ก ารดั ง กล่ า วจะพ้ น จากตำแหน่ ง ทั้ง คณะย่ อ มไม่ เ ป็ น การ
ตัดอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป
๔.๒) การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
		 ๔.๒.๑) เรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ม่ให้รบั หรือยุตกิ ารพิจารณา เมือ่
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน
ใดแล้วและผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ก็ไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
			
(๑) เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รัฐสภา เว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีลักษณะตามข้อ ๓.๒) (๑)
หรือ (๒)
			
(๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือ
เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
			
(๓) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๓.๒) (๑) หรือ (๒)
		
(๔) เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อ
การลงโทษทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณี
ตามข้อ ๓.๒) (๒)
		 ๔.๒.๒) เรือ่ งร้องเรียนทีอ่ าจไม่รบั หรืออาจยุตกิ ารพิจารณา
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา หรืออาจยุติการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ได้
			
(๑) เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ
			
(๒) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
การพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
			
(๓) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนด ๒ ปี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน และการพิจารณาจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
			
(๔) เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ การแก้ ไ ขความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้ความเสียหายอย่าง
เหมาะสมแล้ว และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม
๙๐

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

					 (๕) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่แสดงพยาน
หลักฐาน หรือไม่ดำเนินการตามหนังสือที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
					 (๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนตายโดยไม่มีทายาทเข้าแทนที่
และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
					 (๗) เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณา
แล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำให้ผลการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
					 เรื่ อ งใดที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ รั บ ไว้ พิ จ ารณาตาม
ข้อ ๔.๒.๑) และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับพิจารณาตามข้อ ๔.๒.๒)
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จะส่ ง เรื่ อ งนั้ น ไปให้ ห น่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปตามควร
แก่ ก รณี ก็ ไ ด้ และเรื่ อ งใดที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น มี ค ำวิ นิ จ ฉั ย โดยสั่ ง ไม่ รั บ ไว้
พิ จ ารณาหรื อ ให้ ยุ ติ เ รื่ อ งก็ ใ ห้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบพร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลที่ สั่ ง
ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่องดังกล่าว
					 ทัง้ นี้ ในการพิจารณาสอบสวนเพือ่ หาข้อเท็จจริงในเรือ่ ง
ที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ
คำชี้แจงของตนเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนได้ตามสมควร
		 ๔.๒.๓)		 การจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง
					 เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความ
เห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือพิจารณา
ดำเนิ น การต่ อ ไป โดยเรื่ อ งใดที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
แม้ปรากฏว่าการกระทำในเรื่องใดของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กฎหมาย
กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ ความไม่ เ สมอกั น ในกฎหมาย หรื อ เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ
หรือล้าสมัย ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้
มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไป
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				 ในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ในเวลาอันควร ให้ผู้ตรวจแผ่นดินเสนอเรื่องไปยังองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานเรื่องนั้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบเป็นกรณี
เร่งด่วน และในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องใดในเวลาอันควร
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผล
การดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบโดยไม่ชักช้า
				 เมื่ อ ได้ ด ำเนิ น การดั ง กล่ า วแล้ ว และระยะเวลาได้
ล่วงเลยไปพอสมควรแล้ว ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ปฏิบัติตาม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยไม่มเี หตุอนั ควร และเรือ่ งดังกล่าว
เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ หรื อ เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประชาชนจำนวนมาก ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานเรื่องนั้นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นกรณีเร่งด่วน
				 ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องใดมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิด
ทางอาญา หรือมีมลู ความผิดทางวินยั ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้หน่วยงาน
ที่มีอำนาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
				 ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานทีม่ อี ำนาจสอบสวนและผูบ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบทุก ๓ เดือน
๕) การตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม
ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมตามข้อ ๓.๒) (๑) (ค) ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการร้องเรียน และการ
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๙๒
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๖) จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖.๑) การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กฎหมายกำหนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีอำนาจ
หน้าทีใ่ นการดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
		 (๑) เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานทาง
จริยธรรมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
		 (๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม
		 (๓) รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้
ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ดำเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
		 เพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายจึงได้กำหนดให้หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นส่งประมวล
จริยธรรมที่ได้จัดทำขึ้นไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่จัดทำประมวลจริยธรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ
๖.๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีการร้องเรียนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยให้นำบทบัญญัติ
ว่าด้วยการร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงมาใช้บังคับโดย
อนุโลม และเมื่อดำเนินการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว
ปรากฏว่า
		 (๑) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
		 (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำความผิดร้ายแรง
ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพิจารณาดำเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
ตามรัฐธรรมนูญ
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๙๓

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๖.๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
			 ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรม เพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม แต่ในกรณี
ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรม มีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของ
ผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
๗) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจ
การแผ่นดินอาจขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หากพบว่าหน่วยงานใดยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญในเรือ่ งใด ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
ตามรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งให้ไปยังผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ
ดังกล่าว เพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผลการดำเนินการ
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญของหน่วยราชการใดแล้ว ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ และในการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีข้อพิจารณาเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ให้ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินโดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี สภาผู้ แ ทนราษฎร และ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี
๘) การรายงานประจำปี
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภาภายในเดื อ นมี น าคมของทุ ก ปี โดยให้
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น คนใดคนหนึ่ ง มาแถลงรายงานประจำปี ต่ อ สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานให้
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาทราบเป็นกรณีเฉพาะเรื่องได้
๙๔
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๙) บทกำหนดโทษ
(๑) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติคำสั่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มี
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๑๕ (๒)
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
(๒) ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องมาจากการตรวจ
สถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนตามมาตรา ๑๕ (๔) ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลตามมาตรา ๒๑
ต้ อ งระวางโทษจำคุ ก ไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐) บทเฉพาะกาล
(๑) การดำเนินการใด ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่ได้ดำเนินการแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายนี้
(๒) บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายนี้
(๓) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศใช้
กฎหมายนี้ เป็ น ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายนี้ แ ละให้
คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีกฎหมายว่าด้วย
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาใช้บังคับ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๙๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ:พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
		 ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕
		 มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
		 โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน
ได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การดำเนินการของ
สถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การแสดงตนของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า เพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้
ผู้ประกอบอาชญากรรมนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย
ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ผู้ประกอบ
อาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดมาตรการเกีย่ วกับการแสดงตนและ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นต้อง
๙๖

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไข

๑) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖, วรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๒๐ และได้เพิม่ ความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรือ่ งหน้าทีใ่ นการรายงาน
การทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ประกอบ
อาชีพ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำ
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีเป็นธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิตบิ คุ คล
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำ
ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล
ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำ
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		 (๑) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ
การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินตามมาตรา ๑๓
		 (๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่อง
ประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ
		 (๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
		 (๔) ผู้ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์
		 (๕) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า
		 (๖) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (๗) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ใิ ช่สถาบัน
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตาม
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๙๗

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (๙) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการชำระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
		 ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ดั ง กล่ า ว
จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม และต้องกำหนดมาตรการ
เพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่
ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว และให้ผู้ประกอบอาชีพเก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการแสดงตนเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความ
สัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
๒) ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๒/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่อง
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็น
ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ตามข้อ ๑) (๑) และสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการชำระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก าร
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑) (๙) นั้น ต้องกำหนดนโยบาย
การรับลูกค้า การบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้าและ
ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตั้งแต่เมื่อเริ่ม
ทำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อ
มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามข้อ ๑ (๑) และ (๙)
เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าดังกล่าวเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์
กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ตามกฎหมายนี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษ
โดยกำหนดให้ผใู้ ดทีก่ ระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา
๙๘

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
หมายเหตุ:พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
		 ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
		 กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๙๙

