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 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

รางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก. ประวติั ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญติัปองกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีผูเสนอตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ีนางสาวยิ ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื ่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เปนผูเสนอ 

  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้นี ้ผูเสนอไดเสนอรางพระราชบญัญตัดิงักลาวในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ 
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุม
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับน้ัน 
มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควรใหนํามาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมเดียวกัน 

  ปจจบุนัรางพระราชบัญญตัดิงักลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระท่ีสองขัน้กรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

หลักการ
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปน้ี
  (๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” 

และ “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓) 
  (๒) กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจกําหนด

นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท 
(เพิ่มมาตรา ๒๕ (๑/๑)) 

  (๓) กําหนดมาตรการคุมครองพยานสําหรับผูใหถอยคําหรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูล
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๓๗/๑) 

  (๔) กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจเกี่ยวกับการกํากับ 
ตรวจสอบและประเมินการรายงานการทําธุรกรรม และวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) และเพ่ิม
มาตรา ๔๐ (๓/๑)) 

  (๕)  กาํหนดใหขาราชการซ่ึงไดรบัแตงตัง้เปนพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิีเ้ปน
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (เพิ่มมาตรา ๔๔ วรรคสาม) 

  (๖) กําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิด (เพิ่มมาตรา ๔๖/๑)

  (๗) กาํหนดใหมคีณะกรรมการเปรียบเทยีบซ่ึงมอีาํนาจเปรียบเทยีบปรบัคดคีวามผดิตาม
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ (เพิ่มมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒) 

 
เหตุผล 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดให
การกระทําความผิดอาญารายแรงบางฐานความผิดเปนความผิดมูลฐาน สงผลใหผูกระทําความผิด
สามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมาใชสนับสนุนการกระทําความผิดอาญา
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ไดอีก จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานใหชัดเจน 
เพื ่อเปนการคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี ้ ไดกําหนดอํานาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่จะกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง กําหนดเรื่องมาตรการคุมครองพยาน เรื่องตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่จะไดรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดหรือการดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรยีบเทียบปรบั ทัง้นี ้เพื่อใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพซึ่งสอดคลองกบั
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม 
         ๑.๑) มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 

(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๑) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       “(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเขารวมเปนสมาชิกอั้งยีห่รือเปนพรรคพวกซองโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการเขารวมกับองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด 

       (๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกี่ยวกบัการชวยจาํหนาย ซือ้ รบัจาํนํา หรอืรบัไวดวยประการใดซึ่งทรพัยท่ีไดมาโดยการกระทาํความผดิ
อันมีลักษณะเปนการคา 

       (๑๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

       (๑๓) ความผิดเกีย่วกับการปลอมหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคา
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

       (๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือ
เดินทางตามประมวลกฎหมายอาญา 

       (๑๕) ความผิดเกี่ยวกับการใช ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
หรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบตามกฎหมายวาดวยแร 
กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยปโตรเลียม กฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเฉพาะที่มีลักษณะเปนการคา 

       (๑๖) ความผิดเกี ่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนทําใหเกิด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการจัดหาผูกระทําความผิด หรือการจาง
หรือการรับจางกระทําความผิดดังกลาวอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

         (๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

         (๑๘) ความผดิเก่ียวกบัการลกัทรพัย วิง่ราวทรพัย กรรโชก รดีเอาทรพัย ชงิทรพัย 
หรือปลนทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา 

         (๑๙) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 

         (๒๐) ความผดิเก่ียวกับการกระทาํอนัไมเปนธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

         (๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธที่ใชหรืออาจนําไป
ใชในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ” 

       ๑.๒) มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของบทนิยาม
คําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        “ความผดิมลูฐานตามวรรคหนึง่ ใหหมายความรวมถงึการกระทาํความผดิอาญา
นอกราชอาณาจักรซ่ึงหากการกระทําความผิดน้ันไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย
         ความผิดมูลฐานตาม (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 
(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) จะตองมลีกัษณะท่ีมหีรอือาจมีผลกระทบอยางรนุแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบ
เศรษฐกจิการคลงัของประเทศ เปนการกระทาํความผดิขามชาตทิีส่าํคัญหรอืเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม หรือมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ทั้งนี้ ใหกําหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทําความผิดในกฎกระทรวง” 

   ๑.๓) มาตรา ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

         “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป
จากการทาํธุรกรรมในลกัษณะเดยีวกนัทีท่าํกนัอยูตามปกต ิธรุกรรมทีข่าดความเปนไปไดในเชงิเศรษฐกจิ 
ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดวากระทาํขึน้เพือ่หลกีเลีย่งมใิหตองตกอยูภายใตบงัคบัแหงพระราชบญัญัตนิี ้
หรอืธุรกรรมทีเ่กีย่วของหรอือาจเกีย่วของกบัการกระทาํความผดิมลูฐานหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ
แกการกอการราย ทัง้นี ้ไมวาจะเปนการทาํธรุกรรมเพยีงครัง้เดียวหรอืหลายครัง้ และใหหมายความรวมถงึ
การพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย” 

   ๑.๔) มาตรา ๖ ใหยกเลกิความใน (๑) ของบทนยิามคาํวา “ทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการก
ระทําความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญตัปิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

            “(๑) เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทําซึ ่งเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ ่งเปนความผิดมูลฐาน 
หรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายดวย” 

  ๒) แกไขหมวด ๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   “(๑/๑) กําหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่งทีเ่กีย่วกับการฟอกเงินทีอ่าจ
เกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว” 

  ๓) แกไขหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม
   มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
   “มาตรา ๓๗/๑ ในกรณท่ีีคณะกรรมการธรุกรรมเหน็วา คดใีดสมควรจดัใหมีมาตรการ

คุมครองชวยเหลอืแกผูใหถอยคาํ หรอืผูท่ีแจงเบาะแสหรอืขอมลูอันเปนประโยชนตอการดาํเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพื่อดําเนินการใหมีมาตรการ
ในการคุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวา
สมควรใชมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย 

   ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดของบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นทีม่ี
ความสมัพนัธใกลชิดกบับคุคลดงักลาว เพราะมกีารกระทาํผดิอาญาโดยเจตนาเน่ืองจากการดาํเนนิการ
หรือการใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที ่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอ
หนวยงานที่รบัผิดชอบเพื่อขอรบัคาตอบแทนเทาท่ีจาํเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญาดวย 

   สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

  ๔) แกไขหมวด ๕ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   ๔.๑) มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      “(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 

      (๔) เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย” 

   ๔.๒) มาตรา ๑๐ ใหเพิม่ความตอไปน้ีเปน (๓/๑) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

      “(๗/๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

    ๔.๓) มาตรา ๑๑ ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนวรรคสามของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      “ใหขาราชการของสํานกังานซ่ึงไดรบัแตงตัง้เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ปนตาํแหนง
ทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรบัเงินเพ่ิมสาํหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

   ๔.๔) มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

      “มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจาํเปนเพือ่ประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพ
ระราชบัญญตันิี ้เมือ่สาํนกังานรองขอใหกรมสอบสวนคดีพเิศษใชอาํนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวม
พยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระ
ราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน  

      เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดย
การเสนอแนะของเลขาธกิารอาจมคีาํสัง่แตงตัง้ผูปฏิบตังิานในสาํนกังานผูหน่ึงผูใดเปนพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได 

      ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการรวมกันกําหนด” 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

  ๕) แกไขหมวด ๗ บทกําหนดโทษ
   ๕.๑) มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
      “มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ 

ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
      คณะกรรมการเปรียบเทียบใหมีจํานวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ คน 
      ใหเลขาธิการแตงตั ้งขาราชการในสํานักงานเปนเลขานุการจํานวน ๑ คน 

และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
      เม่ือคณะกรรมการเปรยีบเทยีบไดทําการเปรยีบเทยีบ และผูตองหาไดชาํระคาปรบั

ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

   ๕.๒) มาตรา ๖๕/๒ ความผดิท่ีเปรยีบเทยีบไดตามมาตรา ๖๒ ถามิไดฟองตอศาลหรอื
มิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระ
ทําความผิดและรายงานใหเลขาธิการทราบ หรือภายใน ๕ ปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุ
ความ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๗๘

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย พ.ศ. ....
ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

พ.ศ. ....   มีผูเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. รางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

พ.ศ. ....   เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี)  เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ๒. รางพระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 
พ.ศ. ....   เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ 
เปนผูเสนอ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้นี ้ผูเสนอไดเสนอรางพระราชบัญญตัดิงักลาวในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชดุท่ี ๒๔ 
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. ....  ซึง่คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ
ในวาระทีห่น่ึงขัน้รบัหลกัการ และเหน็ชอบใหนาํรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....   ทั้ง ๒ ฉบับนั้น มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควร
ใหนาํมาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญตัขิองคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๗๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. ....  ในคราวประชุมเดียวกัน 

  ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระท่ีสองข้ันกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

หลักการ
ใหมีก ฎหมายว าด วยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

เหตุผล 
  โดยที ่ปจจุบันความผิดเกี ่ยวกับการกอการรายไดสงผลกระทบตอความมั ่นคงของ

ประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก ถึงแมประเทศไทยจะมีการกําหนดความผิดฐานกอการรายไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ตาม แตยังคงไมมีมาตรการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการเขาถึงเงินทุนของผูกอการราย ดังน้ัน จึงมีความจําเปน
ตองกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามเรือ่งดังกลาว โดยใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู กอการราย การระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของผู มชีื ่ออยู ในบัญชีรายชื ่อผู กอการราย 
การกาํหนดใหสถาบนัการเงนิและผูประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญตักิารปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของผูมชีือ่อยูในบัญชีรายชือ่
ผูกอการราย การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องดังกลาวขางตน 
ตลอดจนการกาํหนดโทษสําหรบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ ทัง้นี ้เพื่อใหการปฏบิตังิาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึง่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในการรวมมอืกันเพือ่ปองกันและปราบปราม
การกระทําใดทีเ่ปนการกอการรายซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือกรณีอื่นใดทีม่ี
วัตถุประสงคจะนําไปใชในการกอการราย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “ผูมหีนาที่รายงาน” หมายความวา สถาบนัการเงนิและผูประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 

ซึ่งมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   “ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน” หมายความวา การหามกระทําการใด ๆ 

ทีเ่กี ่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชยหรือกระทําการใด ๆ กับทรัพยสินอันจะทําใหไดรับ
หรือใชประโยชนในทรัพยสิน และใหหมายความรวมถึงการหามโอน ยกัยาย เปลีย่นสภาพ 
ใชประโยชนหรือกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสินอันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน ปริมาณ ทําเลที่ตั้ง 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๘๐

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

จุลนิติ

หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   “สาํนกังาน” หมายความวา สาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  (มาตรา ๓)

    ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
   ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕) 
  ๓) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย 
    เพือ่ประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย 

ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพจิารณาจัดทาํบญัชรีายช่ือผูกอการราย เพือ่แจง
ใหผูมีหนาที่รายงานการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

    การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย ใหพิจารณาจากบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ซึ่ง
        (๑) มีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนด
ใหเปนผูกอการรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาว 

    (๒) มีพยานหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีพฤติการณกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทําความผิดซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง

    (๓) รัฐบาลตางประเทศไดรองขอใหรัฐบาลไทยกําหนดใหเปนผูกอการรายตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

    (๔) ดําเนินกิจการภายใตการควบคุมของบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) 

    การกาํหนดรายช่ือผูกอการรายตองมเีหตอุนัควรสงสยัวาหากมกีารสนบัสนุนทางการเงนิ
แกผูนั้น หรือใหผูนั้นสามารถใชจายเงินหรือทรัพยสิน จะนําไปสูการกอการราย หรือสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการกอการราย ไมวาในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๔) 

  ๔) หนาที่ของผูมีหนาที่รายงาน 
      เมือ่ผูมหีนาทีร่ายงานไดรับแจงบญัชรีายชือ่ผูกอการราย ใหผูมหีนาทีร่ายงานดาํเนนิการ 

ดังตอไปนี้ 
   (๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายช่ือ

ผูกอการราย หรือของผูกระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการควบคุม
ของผูนั้น 

    (๒) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการใหสํานักงานทราบ 
    (๓) แจงใหสํานักงานทราบเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อ

ผูกอการราย หรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๘๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    หลักเกณฑในการพิจารณาวาทรัพยสินของบุคคลใดเปนทรัพยสินทีจ่ะตองดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๕) 

    อนึ่ง ผูมีหนาทีร่ายงานซึ่งไดดําเนินการดังกลาวโดยสุจริต ไมตองรับผิดแมกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลใด เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
(มาตรา ๗) 

  ๕) การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
      การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินทีถู่กระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๖) 
  ๖) สิทธิของผูถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน   
       ผูซึง่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) อาจยืน่คํารองเปนหนังสือตอ

สํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้ 
    (๑) ขอใหดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย 
    (๒) ขอใหเพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) 
    (๓) ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
    ทั้งนี้ กรณีมีคําสั่งอนุญาตตาม (๓) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ําเปน

เพื ่อปองกันมิใหมีการนําทรัพยสินไปใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดวยก็ได 
และหากปรากฏขอเท็จจริงวาการอนุญาตดังกลาวอาจเปนชองทางใหนําทรัพยสินไปใชในการ
สนับสนุนทางการเงินแกผู กอการราย คณะกรรมการจะกําหนดเงื ่อนไขใด ๆ เพิ ่มเติมหรือจะ
เพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได 

    หลักเกณฑการย่ืนคาํรองและการพจิารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบยีบท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๘) 

  ๗) การเขาถึงทรัพยสินของผูที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน  
      บุคคลใด ๆ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ

มีคําสั่งอนุญาต ดังตอไปนี้ 
    (๑) เปนการชําระหน้ีท่ีถงึกําหนดชาํระแกผูท่ีถกูระงบัการดาํเนินการกับทรพัยสนิตาม

ขอ ๔) ซึ่งสัญญาหรอืขอผูกพนัน้ันไดทําขึ้นหรอืเกิดขึ้นกอนวันท่ีบญัชน้ัีนถกูระงบัการดาํเนินการเกี่ยวกบั
ทรัพยสิน 

    (๒) เปนการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเปนกรณีจําเปนทีต่องชําระเงินเขาบัญชี
ของผูที่ถูกระงับการดาํเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) 

    (๓) เปนการชําระหนี้ซึ ่งศาลมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหผู ทีถู่กระงับการดําเนินการ
กับทรัพยสินตามขอ ๔) เปนผูที่ตองชําระหนี้ 

    (๔) ใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
     ทัง้นี ้ในกรณท่ีีคณะกรรมการมคีาํสัง่อนุญาต ถาตองมกีารชาํระหน้ีหรอืโอนเงนิเขาหรอื

ออกจากบญัชีของผูท่ีถกูระงบัการดาํเนินการกับทรพัยสนิตามขอ ๔) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไข
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

จุลนิติ

ตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหนําทรัพยสินไปใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายก็ได 
    หลักเกณฑการยืน่คาํรองและการพจิารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบยีบที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๙) 
  ๘) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
      เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
    (๑) กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (๒) กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ใหเปนไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้
    (๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อใหผูมีหนาที่ทํารายงานหรือบุคคลอื่นใด

ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดบัญชีรายชื่อผูกอการรายและการระงับ

การดาํเนินการเกีย่วกบัทรพัยสนิอยางสมาํเสมอ ถาเหน็วามพีฤติการณเปลีย่นแปลงไป ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย หรือมีอํานาจเพิกถอน
การระงับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินได (มาตรา ๑๐) 

  ๙) อํานาจหนาที่ของสํานักงาน  
    เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
    (๑) ใหคําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแกผูมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้  
    (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมถึงการดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
    (๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๔) เก็บรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการยึด อายัด

หรือริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงาน

แจงไปยังหนวยงานกํากับของผูมีหนาที่รายงานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
(มาตรา ๑๑) 

 ๑๐) บทกําหนดโทษ 
    ๑๐.๑) ผูมีหนาที่รายงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๔) (๑) หรือ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาท่ียัง
ฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

            ทัง้นี ้ในกรณท่ีีการกระทาํความผดิดงักลาวเกิดจากการสั่งการหรอืการกระทาํ
ของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนิติบคุคลน้ัน บคุคลดังกลาวตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๓ ป 
หรือปรบัไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒) 

       ๑๐.๒) ผูมีหนาทีร่ายงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๔) (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

    ในกรณีทีก่ารกระทําความผิดดังกลาวเกิดจากการสัง่การหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๓)

       ๑๐.๓) ผูใดจายเงนิ หรอืโอนทรพัยสนิ หรอืดาํเนินการทางการเงนิหรอืทรพัยสนิดวย
ประการใด ๆ โดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินนั้นเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูกอการราย เพื่อสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ในการกอการราย    ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

       ทั้งนี้ ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๑๔)

ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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