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พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงิน สดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปน หนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทํา
ธุรกรรมตอสํานักงาน
(๑) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษาในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
(๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณี
เพชรพลอย หรือทองคํา
(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต
(๔) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
(๖) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจที่มิใช
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๗) ผูป ระกอบอาชี พเกี่ ย วกั บ บัต รเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ กส ที่ มิ ใ ช ส ถาบั น การเงิ น ตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
(๘) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
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(๙) ผูประกอบอาชี พเกี่ ยวกับการชําระเงิ นทางอิเล็ กทรอนิกสตามกฎหมายวาด วยการควบคุ ม
ดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้ง
กอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตน
ของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๐/๑ สถาบั น การเงิ น และผู ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคาและตอง
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเมื่อเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรกโดยตองตรวจสอบ
เปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใด ใหเปนไปตาม
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การที่ กํ าหนดในกฎกระทรวงเกี่ ยวกั บ การแสดงตนและการพิ สู จน ท ราบลู ก ค า
การตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาที่ไดรับการแจงจาก
สํานักงาน”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดวย”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๒/๑ ใหสถาบัน การเงิ น และผูป ระกอบอาชี พตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
เก็บรั กษารายละเอี ยดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่ อทราบข อเท็จ จริง เกี่ย วกับลู กคา ตามมาตรา ๒๐/๑
เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควร
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการมีอํานาจแจงเปน
หนังสือเพื่อใหขยายเวลาได แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันผูประกอบอาชญากรรม
เกี่ยวกับความผิดมูลฐานไดใชชองทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใชการดําเนินการของสถาบันการเงิน
เปนแหลงในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคาของสถาบันการเงินที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เพื่อใหมีรายละเอียดของขอมูล
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเปนชองทางใหผูประกอบอาชญากรรมนําไปใชเปนประโยชนในการฟอกเงินไดโดยงาย
ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบางประเภทใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

