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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๘ บัญญัติให้มี 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดนิ และมาตรา ๒๔๒ 
บัญญัติให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินและกำหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผูต้รวจการแผน่ดนิใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
 (๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๒) บทนิยาม
 “หน่วยราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก 
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

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
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘๖

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ 
ปกครองท้องที่
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่ง 
ผูต้รวจการแผน่ดนิแตง่ตัง้ใหม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้

๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ๓.๑)  ผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
   ด้วยมาตรา ๒๔๒ ถึงมาตรา ๒๔๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ำหนดใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิ 
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จำนวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา  
โดยพิจารณาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์
   ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ป ี
นบัแตว่นัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้ และใหด้ำรงตำแหนง่ไดเ้พยีงวาระเดยีว 
โดยมสีำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิเปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็อสิระในการบรหิาร 
งานบคุคล การงบประมาณ และการดำเนนิการอืน่ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
และให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการ 
สรรหา การเลือก และการให้ความเห็นชอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ๓.๒) อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
  (๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 
ในกรณี
    (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
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  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ร้อ้งเรยีน 
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจ 
หน้าที่ก็ตาม
  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรใน 
กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
 (๒) ดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางกาเมอืงและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ ของรฐัธรรมนญู 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณี 
ที่เห็นว่าจำเป็น
 (๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัหินา้ทีพ่รอ้มขอ้สงัเกต 
ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี 
 (๕) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
  (ก) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
  (ข) กฎ คำสัง่ หรอืการกระทำอืน่ใดของบคุคลใดตามขอ้ (๑) (ก)  
มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้มดว้ย
ความเหน็ตอ่ศาลปกครองและใหศ้าลปกครองพจิารณาวนิจิฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ทัง้นี ้การใชอ้ำนาจหนา้ทีต่าม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผู้ต้รวจการ 
แผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็น
ว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ 
เพือ่คุม้ครองประโยชนส์าธารณะ ผูต้รวจการแผน่ดนิอาจพจิารณาและสอบสวน 
โดยไม่มีการร้องเรียนได้

๘๗
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 ๓.๓) อำนาจหนา้ทีข่องผูต้รวจการแผน่ดนิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
  (๑) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่น มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการ 
ปฏิบัติงาน หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
  (๒) ใหห้วัหนา้หนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานตาม (๑) 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๓) ขอใหศ้าลสง่วตัถ ุเอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐาน 
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๔) ตรวจสถานทีท่ีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีนโดยแจง้ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
  (๕) ออกระเบยีบกำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการ
รับคำร้องเรียนไว้พิจารณาและระเบียบว่าด้วยการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
  (๖) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ 
ดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ที่
ของรัฐตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งกฎหมายนี้
  (๗) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  
เบีย้เลีย้งและคา่เดนิทางของพยานบคุคลและการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่
  (๘) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายนี้หรือ 
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ทั้งนี้ ในการใช้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ต้อง 
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย 
ของประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย และในกรณีที่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดต่อไปได้ให้ยุติ 
เรือ่งนัน้และใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิรายงานใหค้ณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
 ๓.๔) ความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา
  (๑) ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือ 
ทางอาญาเนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตตาม 
กฎหมายนี้

๘๘ ๘๙
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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  
หรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าเนือ่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายนี ้เวน้แตผู่ต้รวจการแผน่ดนิ 
จะมอบหมาย หรือเป็นการกระทำตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่ 
การตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน หรือเป็นการรายงานตามอำนาจหน้าที่ 
หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

๔) การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 ๔.๑) การร้องเรียน
  กฎหมายกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล มีสิทธิร้องเรียนต่อ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิไดต้ามกฎหมายนี ้โดยการรอ้งเรยีนดงักลา่วใหท้ำเปน็หนงัสอื  
ด้วยวาจา หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ แต่ในการร้องเรียนเป็นหนังสือนั้นอย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  (๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
  (๒) ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือ 
พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามสมควร
  (๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  (๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
  ซึ่งการเสนอคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำส่งด้วย 
ตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ มอบให้บุคคลอื่นนำส่ง หรือจะนำส่งด้วยวิธีการอื่นต่อ 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ แต่ทั้งนี้ การร้องเรียนตามกฎหมายนี้ย่อม 
ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะดำเนินการตามกฎหมายอื่น
  โดยในกรณีที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็น 
เรื่องที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามกฎหมายนี้ก็ ให้  
คณะกรรมาธิการดังกล่าวส่งเรื่องนั้นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อดำเนินการก็ได้  
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โดยใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิแจง้ผลการดำเนนิการเบือ้งตน้ตอ่คณะกรรมาธกิาร 
ทั้ งนี้  เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว แม้ภายหลัง 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งท้ังคณะย่อมไม่เป็นการ 
ตัดอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป
 ๔.๒) การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
  ๔.๒.๑) เรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มใ่หร้บัหรอืยตุกิารพจิารณา เมือ่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน 
ใดแล้วและผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ก็ไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
   (๑) เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รัฐสภา เว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีลักษณะตามข้อ ๓.๒) (๑) 
หรือ (๒)
   (๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือ 
เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
   (๓) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๓.๒) (๑) หรือ (๒)
    (๔) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือ 
การลงโทษทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณี 
ตามข้อ ๓.๒) (๒)
  ๔.๒.๒) เรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่าจไมร่บัหรอือาจยตุกิารพจิารณา  
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดแล้ว  
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา หรืออาจยุติการ 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ได้
   (๑) เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ
ในวงราชการ
   (๒) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
การพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
   (๓) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนด ๒ ป ี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน และการพิจารณาจะไม่เป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
   (๔) เรื่องที่ผู้ ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความ 
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้ความเสียหายอย่าง 
เหมาะสมแล้ว และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม
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     (๕) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่แสดงพยาน 
หลักฐาน หรือไม่ดำเนินการตามหนังสือที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้  
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
     (๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนตายโดยไม่มีทายาทเข้าแทนที่  
และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
     (๗) เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผน่ดนิเคยสรปุผลการพจิารณา 
แล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำให้ผลการ 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
     เรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตาม 
ข้อ ๔.๒.๑) และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับพิจารณาตามข้อ ๔.๒.๒) 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องนั้นไปให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปตามควร 
แก่กรณีก็ได้ และเรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยโดยสั่งไม่รับไว้ 
พิจารณาหรือให้ยุติเรื่องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่สั่ง 
ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่องดังกล่าว 
     ทัง้นี ้ในการพจิารณาสอบสวนเพือ่หาขอ้เทจ็จรงิในเรือ่ง 
ที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน 
ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ 
คำชี้แจงของตนเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนได้ตามสมควร
  ๔.๒.๓)  การจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง
     เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและสอบสวนหา 
ข้อเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความ 
เห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของ 
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือพิจารณา 
ดำเนินการต่อไป โดยเรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
แม้ปรากฏว่าการกระทำในเรื่องใดของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กฎหมาย  
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอกันในกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
หรอืลา้สมยั ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิเสนอแนะตอ่หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ 
มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไป
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    ในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าว ในเวลาอันควร ให้ผู้ตรวจแผ่นดินเสนอเรื่องไปยังองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานเรื่องนั้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบเป็นกรณ ี
เร่งด่วน และในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องใดในเวลาอันควร 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ 
ผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผล 
การดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบโดยไม่ชักช้า
    เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว และระยะเวลาได้ 
ลว่งเลยไปพอสมควรแลว้ ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ปฏิบัติตาม 
ความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะดงักลา่วโดยไมม่เีหตอุนัควร และเรือ่งดงักลา่ว 
เป็นเรื่องสำคัญหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับ 
ประชาชนจำนวนมาก ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานเรื่องนั้นเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นกรณีเร่งด่วน
    ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องใดมีเหตุอันควร 
สงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิด 
ทางอาญา หรอืมมีลูความผดิทางวนิยั ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิแจง้ใหห้นว่ยงาน 
ที่มีอำนาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ  และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
    ทัง้นี ้ใหห้นว่ยงานทีม่อีำนาจสอบสวนและผูบ้งัคบับญัชา
ดังกล่าวแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบทุก ๓ เดือน

๕) การตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ 
ยุติธรรมตามข้อ ๓.๒) (๑) (ค) ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการร้องเรียน และการ
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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๖) จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ๖.๑) การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั กฎหมายกำหนดใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิมอีำนาจ 
หนา้ทีใ่นการดำเนนิการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงหรอื
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
  (๑) เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานทาง 
จรยิธรรมหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง หรอื
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
  (๒) ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม
  (๓) รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให ้
ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ดำเนินการ 
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
  เพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายจึงได้กำหนดให้หน่วย 
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นส่งประมวล 
จริยธรรมที่ได้จัดทำขึ้นไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่จัดทำประมวลจริยธรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ
 ๖.๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีการร้องเรียนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมอืงฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรม  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยให้นำบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงมาใช้บังคับโดย
อนุโลม และเมื่อดำเนินการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่า
  (๑) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
  (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กระทำความผิดร้ายแรง 
ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แห่งชาติพิจารณาดำเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่ง 
ตามรัฐธรรมนูญ
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๖.๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล 
จริยธรรม เพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม แต่ในกรณี 
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรม มีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของ 
ผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้

๗) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญ
 ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจ 
การแผ่นดินอาจขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา หากพบว่าหน่วยงานใดยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
รฐัธรรมนญูในเรือ่งใด ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิจดัทำขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ 
ตามรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งให้ไปยังผู้ควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยราชการ 
ดังกล่าว เพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผลการดำเนินการ 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินประเมินผลการ 
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนญูของหนว่ยราชการใดแลว้ ใหร้ายงานตอ่คณะรฐัมนตร ี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ และในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีข้อพิจารณาเพื่อแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ใหป้ระธานผูต้รวจการแผน่ดนิโดยความเหน็ชอบรว่มกนั 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ 
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

๘) การรายงานประจำปี
 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินคนใดคนหนึ่ งมาแถลงรายงานประจำปีต่อสภา 
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานให้ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาทราบเป็นกรณีเฉพาะเรื่องได้
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๙) บทกำหนดโทษ
 (๑) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติคำสั่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มี 
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน 
หรอืพยานหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณาตามมาตรา 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  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๐) บทเฉพาะกาล
 (๑) การดำเนนิการใด ๆ  เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนของผูต้รวจการแผน่ดนิ 
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 เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้และให้ 
คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
 ทั้งนี้ ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีกฎหมายว่าด้วย 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาใช้บังคับ
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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

๙๖ ๙๗ 

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



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไข
 ๑)  ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖, วรรคหนึ่ง 
ของมาตรา ๒๐ และไดเ้พิม่ความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรือ่งหนา้ทีใ่นการรายงาน 
การทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ประกอบ 
อาชีพ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำ 
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีเป็นธุรกรรม 
ที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ 
อนัควรสงสยั ทัง้นี ้ผูป้ระกอบอาชพีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตอ้งเปน็นติบิคุคล 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำ 
ธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิมลูฐานหรอืความผดิ 
ฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล 
ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำ
ธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (๑)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการดำเนนิการ การใหค้ำแนะนำ หรอื 
การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย 
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบัน 
การเงินตามมาตรา ๑๓
  (๒)  ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่อง 
ประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ
  (๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
  (๔)  ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย 
อสังหาริมทรัพย์
  (๕)  ผูป้ระกอบอาชพีคา้ของเกา่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
การขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า
  (๖)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารกำกบั 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เกีย่วกบัการประกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารกำกบัหรอืตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๗)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบับตัรเงนิอเิลก็ทรอนกิสท์ีม่ใิชส่ถาบนั 
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๘)  ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตาม

๙๖ ๙๗ 



จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  (๙)  ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการชำระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์
  ทั้งนี้  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 
จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม และต้องกำหนดมาตรการ 
เพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่
ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว และให้ผู้ประกอบอาชีพเก็บรักษารายละเอียด 
เกี่ยวกับการแสดงตนเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความ 
สัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
 ๒) ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๒/๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่อง 
การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ของสถาบนัการเงนิและ 
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็น 
ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
ตามขอ้ ๑) (๑) และสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการชำระเงนิ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑) (๙) นั้น ต้องกำหนดนโยบาย 
การรบัลกูคา้ การบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกีย่วกบัการฟอกเงนิของลกูคา้และ 
ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตั้งแต่เมื่อเริ่ม 
ทำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อ 
มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
 ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามข้อ ๑ (๑) และ (๙)  
เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลูกค้าดังกล่าวเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ ์
กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ 
ตามกฎหมายนี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้ว 
รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
 ๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษ 
โดยกำหนดใหผู้ใ้ดทีก่ระทำการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๙๘ ๙๙



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๙๘ ๙๙

หมายเหตุ:-

  พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กำหนด ๑๒๐ วนันบัแตว่นัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป 
  พระราชบญัญตันิีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙  
  ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 
  กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 




