
ตารางเปรียบเทียบ 
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
พระราชบัญญั ติที่ มีบทบัญญั ติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ า น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๑๘  แห ่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๕  (พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๓ ) อ อ ก ต าม ค ว าม ใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือ
ก าหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ที่ท ากับสถาบันการเงินบาง
ประการ ได้แก่ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล และธุรกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์ สิ น  รวมทั้ งธุ รกรรมที่ เป็ นการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนให้ 
เป็นที่สาธารณประโยชน์ และธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่

 

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
(วันท่ี ๑๓-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑) 



 
 

๒ 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ต้องรายงาน ทั้ งนี้  เพ่ือประโยชน์ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
สอดคล้องตามข้อแนะน าของคณะท างาน
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน 
(Financial Action Task Force : FATF) 

 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงานได้เตรียมความพร้อม
เพ่ือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 

 
 
ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน

ต่อส านักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี ้

(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ที่ท ากับสถาบันการเงิน เว้นแต่ 

ฯลฯ             ฯลฯ 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (ง) และ (จ) 
ของ (๔) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

“(ง) ธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

  (จ ) ธุ รกรรมที่ เกี่ ยวกับ สิทธิ อัน เกี่ ยวกับ

เนื่ องด้ วยธุ รกรรมที่ เกี่ ยวกั บทรัพย์ สิ น
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ท ากับสถาบันการเงิน
ในส่วนที่ เป็นธุรกรรมที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล และธุรกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิอันเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้
เป็นช่องทางในการฟอกเงิน จึงควรก าหนดให้
ธุรกรรมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องรายงาน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

๓ 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์” 
 
 
 
 
 
ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน

ต่อส านักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี ้

(๖ ) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการ
ได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตาม
มาตรา ๑๓๘๒  หรือมาตรา ๑๔๐๑  แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๑ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

 
 
 
 
“(๖ ) การจดทะเบี ยนสิ ทธิและนิ ติ กรรม

ประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการ
ได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตาม
มาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

 
 

เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์อาจมี
กรณี ที่ ผู้ กระท าความผิดมูลฐานได้ โอน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้น 
ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์  เพ่ือหลีกเลี่ยง 
มิให้ถูกด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน จึงควรก าหนดให้ธุรกรรมดังกล่าว 
ไม่อยู่ในข่ายที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทาง
การเงินที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์อันน าไปสู่การ
ขยายผลเพ่ือด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ความผิดฐานฟอกเงินต่อไป 

 



 
 

๔ 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 
 

 

(๘ ) ธุ รกรรมที่ ท าผ่ าน เครื่ องถอน เงิน
อัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่
กรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(๙) ธุรกรรมที่ เป็นการโอนเงินหรือการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่
กรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(ก) การโอนเงินหรือการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๘) และ (๙) ของข้อ ๑ 
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเพ่ิมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๓ (พ .ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น แ ล ะป ร าบ ป ร าม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“(๘) ธุรกรรมที่ท าผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
หรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(๙) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 

(ก) การโอนเงินหรือการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้

เป็นการก าหนดธุรกรรมที่ ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติฯ ไม่ให้
รวมถึงธุรกรรมที่มี เหตุ อันควรสงสัย ซึ่ ง
ก าหนดให้ครอบคลุมถึงกรณีตามข้อ ๑ (๒) 
(๓ ) (๔ ) (๕ ) (๖ ) (๗ ) (๘ ) และ (๙ ) โดย
ก าหนดไว้เป็นวรรคเดียวกันตามวรรคสอง
ของข้อ ๑ เนื่องจากการยกเว้นการรายงาน
ธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผู้กระท า
ความผิดมูลฐานใช้ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรายงาน
ธุรกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการฟอกเงินได้ 
และเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อแนะน าของ 
FATF ที่ ได้ก าหนดให้สถาบันการเงินต้อง
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทุกกรณี  
หากสงสัยว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ธุรกรรม
นั้นเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม 

 



 
 

๕ 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) 
หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) 
หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้ เฉพาะที่ท า
ขึ้นเพ่ือสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น 

(ข) การโอนเงินหรือการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) 
เฉพาะที่ท าขึ้นเพ่ือลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น 

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือ
ระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่าง
สถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้  เฉพาะที่ท าขึ้นเพ่ือสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง (๙) เท่านั้น 

(ข) การโอนเงินหรือการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) 
เฉพาะที่ท าขึ้นเพ่ือลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น” 

 ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น วรรคสองของ
ข้ อ  ๑  แ ห่ ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ฉ บั บ ที่  ๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (๒) 
(๓ ) (๔ ) (๕ ) (๖ ) (๗ ) (๘ ) และ (๙ ) ไม่ รวมถึ ง

เป็นการก าหนดธุรกรรมที่ ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติฯ ไม่ให้
รวมถึงธุรกรรมที่มี เหตุ อันควรสงสัย ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงกรณีตามข้อ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๙) เนื่องจากการยกเว้น

 



 
 

๖ 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่าง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหตุผลในการแก้ไข ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” การรายงานธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้
ผู้กระท าความผิดมูลฐานใช้ข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง
รายงานธุรกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการฟอก
เงินได้ และเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อแนะน า
ของ FATF ที่ ได้ก าหนดให้สถาบันการเงิน
ต้องรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย 
ทุกกรณี หากสงสัยว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ ธุ ร ก ร รม นั้ น เป็ น ร าย ได้ จ าก ก ารก่ อ
อาชญากรรม 

 

----------------------------------------------------------------------- 


