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ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  
ฉะนั้น  เพื่อให้การพิจารณาเปรียบเทียบและดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประกอบมติคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย 
การเปรียบเทียบและการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๔/๑ 
“ประธานกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๔/๑ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่กองกํากับและตรวจสอบ  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย  ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา  ๓๘   
ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบ 

“เจ้าของสํานวน”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสํานวนคดี 
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“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  
หรือมาตรา  ๖๔   

“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงผ่านการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้ว  
หรือผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

“ความผิด”  หมายความว่า  ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  
มาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔ 

“ดําเนินคดี”  หมายความว่า  การเปรียบเทียบ  หรือการกล่าวโทษผู้กระทําผิด 
“สํานวนคดี”  หมายความว่า  สรุปรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเก่ียวกับ

การกระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดําเนินคดี 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําส่ังหรือประกาศเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการที่จะวินิจฉัยชี้ขาด  
และเม่ือได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด 

หมวด  ๑ 
การรวบรวมพยานหลักฐาน 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทําความผิดให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) กรณีตรวจพบการกระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  หรือ  ๖๓  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกํากับและตรวจสอบให้สรุปข้อเท็จจริงเก่ียวกับความผิดและส่งเรื่องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกํากับและตรวจสอบดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป   

(๒) กรณีตรวจพบการกระทําความผิดตามมาตรา  ๖๔  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิใช่
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายให้สรุปข้อเท็จจริงเก่ียวกับความผิดและส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป 

ข้อ ๖ การรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช้อํานาจตามมาตรา  ๓๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหมวด  ๒  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  การแต่งตั้ง   
การปฏิบัติหน้าที่  และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และปฏิบัติตามหมวด  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้   
เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ   อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทําผิดและพิสูจน์
ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา   



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หากปรากฏว่ามีมูลความผิด  ให้สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  พร้อมความเห็นทางคดีเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีได้  
ให้ส่งสํานวนคดีเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเห็นควรให้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม 

ข้อ ๘ ในกรณีมีมูลความผิดตามข้อ  ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมาย
ดําเนินการทําหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้มาให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมาย  ภายใน  ๗  วัน  นบัแต่ได้รับหนังสือ   

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าสํานวนคดีที่ได้รับมา
ตามข้อ  ๗  นั้น  พยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่เพียงพอที่จะดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้  หรือกรณีที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิด  แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายสรุป
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว  และรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  หรือพิจารณาส่ังการให้ยุติเรื่อง  แล้วแต่กรณี 

การบันทึกถ้อยคําผู้ถูกกล่าวหาให้เป็นไปตามแบบ  ปปง.ปค.  ๑  ท้ายระเบียบนี้   
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคลมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบได้อาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทนก็ได้ 
การมอบอํานาจให้เป็นไปตามแบบ  ปปง.ปค.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 

กองกฎหมายสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยินยอมให้เปรียบเทียบหรอืไม่  หากผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในบันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  ปปง.ปค.  ๓  ท้ายระเบียบนี้  
ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจตามข้อ  ๘  จะลงลายมือชื่อในแบบ  ปปง.ปค.  ๓  แทนผู้ถูกกล่าวหามิได้   

ข้อ ๑๐ ให้นําความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการสอบถ้อยคําบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ถูกกล่าวหาโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายดําเนินการตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้สรุป

ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  พร้อมความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป  เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเห็นควรให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม 

หมวด  ๒ 
การเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๑๒ เม่ือกองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าสํานวนคดีตามข้อ  ๑๑  เข้าหลักเกณฑ์ความผิด
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  ให้แต่งตั้งเจ้าของสํานวนดําเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบตามหมวดนี้ 

ข้อ ๑๓ คดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้เจ้าของสํานวนจัดทําสรุปรายงานข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิดรวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  พร้อมด้วย
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ความเห็นในการเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงินค่าปรับเสนอผู้อํานวยการกองกฎหมายภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบ  เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบต่อไป 

กรณีมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  
ให้เจ้าของสํานวนจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว  เสนอผู้อํานวยการกองกฎหมายพิจารณา
ขยายระยะเวลา  โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน  ๓๐  วัน 

การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ  ปปง.ปค.  ๔   
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๔ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว  ให้พิจารณา
ส่ังภายในกําหนดอายุความ 

คําส่ังของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ  ปปง.ปค.  ๕  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลง 

คะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   
ข้อ ๑๖ การพิจารณาเปรียบเทียบ  หากคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าพยานหลักฐานจาก

การรวบรวมของเจ้าของสํานวนยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบได้  ให้แจ้งเจ้าของสํานวนพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๗ ในการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าปรับ
และระยะเวลาที่ผู้ถกูกล่าวหาจะพึงชําระ  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด  ความหนักเบา
แห่งข้อหา  ฐานะของผู้กระทําความผิด  เหตุบรรเทาโทษ  และเหตุเพิ่มโทษประกอบกัน   

การกําหนดระยะเวลาการชําระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณา
กําหนดภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน  ๓๐  วัน 

กรณีผู้ต้องหามีเหตุจําเป็นไม่อาจชําระเงินค่าปรับได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ร้องขอขยาย
ระยะเวลาชําระเงิน  ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในระยะเวลา  ๑๕  วัน  นับแต่ได้รับทราบคําส่ัง  
หากคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต  ให้มีอํานาจขยายระยะเวลาชําระเงิน
ออกไปอีกได้ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน  ๓๐  วัน  เว้นแต่กรณีที่อายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง  ๙๐  วัน 

ให้เจ้าของสํานวนรับผิดชอบในการจัดทําบันทึกขอขยายระยะเวลาชําระเงินตามแบบ  ปปง.ปค.  ๖  
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๘ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทยีบมีคําส่ังเปรียบเทียบ  ให้เจ้าของสํานวนแจ้งคําส่ังเปรียบเทียบ
ให้ผู้ต้องหาทราบโดยมิชักช้า   



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

การชําระค่าปรับสามารถชําระเป็นเงินสด  หรือแคชเชียร์เช็ค  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนด   

ข้อ ๑๙ เม่ือผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ
กําหนดแล้ว  ให้เจ้าของสํานวนบันทึกการเปรียบเทียบคดีตามแบบ  ปปง.ปค.  ๗  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับชําระเงินค่าปรับตามข้อ  ๑๘  ให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังผู้รบัชําระเงินค่าปรับ
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา  และนําเงินค่าปรับส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  ทั้งนี้  
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้น   

ข้อ ๒๑ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาชําระค่าปรับแล้ว  ผู้ต้องหาไม่ชําระค่าปรับหรือชําระ 
ไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าของสํานวนรายงานข้อเท็จจรงิเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

หมวด  ๓ 
การกล่าวโทษ 

 
 

ข้อ ๒๒ สํานวนคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ  
หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามข้อ  ๘  หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือไม่ชําระเงินค่าปรับ
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด  หรือกรณีที่อายุความในคดีอาญา 
เหลือไม่ถึง  ๑๒๐  วัน  ให้เจ้าของสํานวนดําเนินคดีตามขั้นตอนการกล่าวโทษตามหมวดนี้ 

ข้อ ๒๓ การกล่าวโทษ  ให้เจ้าของสํานวนประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาส่ังการ 
ให้เจ้าของสํานวนติดตามผลการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเป็นระยะ

จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าของสํานวนกล่าวโทษแล้ว  พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ต้องหากระทําความผิด

ที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  หากผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ  และพนักงานสอบสวนเห็นสมควรให้เปรียบเทียบ  
เม่ือพนักงานสอบสวนส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมหนังสือส่งตัวผู้ต้องหามายังสํานักงาน  ให้เจ้าของสํานวน
ดําเนินการตามขั้นตอนก่อนการกล่าวโทษตามหมวด  ๑  หรือหมวด  ๒  แล้วแต่กรณีต่อไป  เว้นแต่กรณี
ที่อายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง  ๑๒๐  วัน  หรือกรณทีี่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบ
เห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ   

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการ  และพนักงานอัยการ
ได้ส่งตัวผู้ต้องหามาเพื่อเปรียบเทียบ  ให้นําความในข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นพนักงานอัยการ  
เม่ือผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้เจ้าของสํานวนแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา  ๖๔/๑  วรรคส่ีแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๓๗  (๔) 



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการดําเนินคดี  และการเก็บรักษาสํานวนคดี 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้เจ้าของสํานวนติดตามและรายงานการดําเนินคดี  การชําระค่าปรับและการส่งเงินค่าปรับ
เป็นรายได้แผ่นดินให้เลขาธิการทราบทันทีที่มีการดําเนินการ   

ข้อ ๒๘ ให้กองกฎหมายเก็บรักษาสํานวนคดีที่แล้วเสร็จไว้ภายในกําหนดอายุความ  เม่ือพ้นกําหนด
อายุความแล้วให้ขออนุญาตเลขาธิการเพื่อปลดทําลายต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน ์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 
บันทึกถ้อยคํา 

สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

คดีหมายเลข ร………… /๒๕………                                              เขียนท่ี………………………………………….. 
 

วันท่ี …...... เดือน …...................... พ.ศ. …........... 
 

            ……......................................................................................................................................... ผู้กลา่วหา 
ระหวา่ง 
            …........................................................................................................................................... ผู้ถูกกลา่วหา 
 
ต่อหนา้ ….................................................................................................................................................................. 
ขา้พเจา้ …........................................................................อายุ….........ปี  เชื้อชาติ …................สัญชาติ …................. 
ศาสนา ….......................... อาชีพ …......................................... ตําแหน่ง ….............................................................. 
เลขประจาํตัวประชาชนเลขท่ี ….................................................... ออกให ้ณ …....................................................... 
…........................... วันท่ีออกบัตร ….......................................... บัตรหมดอายุ…...................................................... 
มีภมิูลาํเนา (ท่ีอยู่ปจัจบุันและสามารถติดต่อได้) อยู่บ้านเลขที่ …....................................... หมู่ที ่….......................... 
ตรอก/ซอย …................................ถนน…..................................................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต …......................................... จังหวัด ….................................. รหัสไปรษณีย์ …………………...................
สถานประกอบกิจการชื่อ……….....................................………..ต้ังอยู่เลขที ่…............................... หมู่ท่ี....................
ตรอก/ซอย …................................... ถนน …............................................ ตําบล/แขวง ….......................................
อําเภอ/เขต …....................................... จังหวัด …....................................... รหสัไปรษณีย์ …..................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................เก่ียวข้องเป็น..................................................................หรือในฐานะผู้รบั
มอบอาํนาจของ………………………………………………………………………….ปรากฏตามหนังสือมอบอาํนาจท้ายบันทึกน้ี 

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ถ้อยคําท่ีข้าพเจ้าให้การไว้น้ีสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน 
ยันข้าพเจ้าในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลหากมีการดําเนินคดีต่อไปได้ และการให้ถ้อยคําเท็จอาจมีความผิด  
ทางอาญา ข้าพเจ้ารับทราบแล้วจงึขอให้ถอ้ยคาํต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้........................ 
…................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ใหถ้้อยคาํ     ลงชื่อ……………………………………………พนักงานเจา้หนา้ท่ี 
 
 
 

แบบ ปปง.ปค. ๑ 



 
แผ่นที…่…….ใน…………..แผ่น 

 
                ใบต่อบันทึกถ้อยคําของ…………………………………………………….ผู้ให้ถ้อยคํา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการกระทํา หรือจัดให้ทําการใด ๆ ซ่ึงเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้

สัญญาเพ่ือจูงใจให้ขา้พเจ้าให้ถอ้ยคาํอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคําฉบับนี้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถูกต้องตามท่ีให้ถ้อยคําไว้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ถ้อยคํา 

 (  ) 

ลงชื่อ ........................................................................ พนักงานเจ้าหน้าท่ี/บันทึก 

 (  ) 

ลงชื่อ ........................................................................ พนักงานเจ้าหน้าท่ี/บันทึก/พิมพ์ 

 (  ) 

 



 

 
                                                                  

หนังสือมอบอํานาจ 

                                                  ทําท่ี..................................... 

                                                    วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ...................... 

ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................โดย
...............................................................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทน  ไม่สามารถมาให้ถ้อยคํา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้เน่ืองจากมีเหตุจาํเป็น.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................จึงขอมอบอํานาจให้

....................................................................... อายุ.............อาชีพ.................เชื้อชาติ............สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน.....................................ตรอก/ซอย.................................................................
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.................................................................................................... 
จังหวัด........................................................เป็นตัวแทนของ..................................................................................  
ในการมาให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ .๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และ/หรือ มาตรา ๖๓ และ/หรือ มาตรา ๖๔  โดยมีอํานาจให้การ          
รับสารภาพ หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแทน……………………………………………………………………………..ได้ด้วย 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระทําของผู้รับมอบอํานาจเสมือนหน่ึงว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเอง   
ทุกประการ 

            

ลงชื่อ......................................................................................................ผู้มอบอํานาจ 

              (                                                              )     

                               ลงชื่อ......................................................................................................ผูร้ับมอบอาํนาจ 

                                             (                                                              ) 

ลงชื่อ......................................................................................................พยาน 

              (                                                             ) 

ลงชื่อ......................................................................................................พยาน 

              (                                                             ) 
หมายเหตุ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 ๑.สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วนัย่ืนเอกสาร 
 ๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (ผู้มอบอํานาจ) 
 ๓.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ  

 

   อากรแสตมป์ (๓๐ บาท) 

แบบ ปปง.ปค. ๒ 
(กรณีนิติบุคคล) 

   (ประทับตรานิติบคุคล) 



 
บันทึกความยินยอมให้เปรยีบเทียบ 

สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

                                                                              สํานักงาน ปปง.  
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  
เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

 
วันท่ี …...... เดือน …...................... พ.ศ. …........... 

 
 ตามที่ขา้พเจ้า…............................................................................................................................... 
โดย …......................................................................................................................................................................... 
เก่ียวข้องเป็น ….................................................... ในฐานะ ….................................................................................... 
ภูมิลาํเนา/สถานประกอบกิจการต้ังอยู่บา้นเลขท่ี …............................................ หมู่ท่ี ….......................................... 
ตรอก/ซอย ….................................. ถนน …...................................... ตําบล/แขวง …............................................... 
อําเภอ/เขต …........................................... จังหวัด …..................................... โทรศัพท ์…........................................ 
ถูกกลา่วหาวา่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา…....... 
…................................................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................................................ 
…...........................................................................................................................................................................นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามหนังสือแจง้ขอ้กล่าวหา ท่ี..............................................ลงวนัท่ี..................................................... 
โดยได้กระทําความผิดเม่ือวันท่ี ….......... เดือน …............................. พ.ศ. …...............เวลา........................ นาฬิกา   
ซึ่งเป็นการกระทาํความผิดครัง้ท่ี …................................       
           ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม         
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปรียบเทียบในความผิดท่ีข้าพเจ้าได้กระทํา และยินยอมชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด  
 
 

ลงชื่อ …............................................... ผู้ให้ความยินยอม/ผูถู้กกลา่วหา   
        (….............................................)  
 
 
ลงชื่อ …............................................... พนักงานเจ้าหนา้ท่ีได้รับมอบหมาย 
        (….............................................) 

 

แบบ ปปง.ปค. ๓ 

ประทับตราสําคญั กรณีนิตบิคุคล 

คดีหมายเลข ร………… /๒๕…… 



 

 
สรปุข้อเท็จจรงิและความเห็นในการเปรยีบเทียบ 
สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
คดีหมายเลข ร………… /๒๕……… 

             วันที่........................................ 
 

                  ....................................................................................................................................... ผู้กลา่วหา 
ระหวา่ง 
                  .......................................................................................................................................ผูถู้กกลา่วหา 

ข้อหา           ................................................................................................................................................. 
 

๑. เรื่องเดิม 

ตามที…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

๒. ข้อเท็จจริง 

พนักงานเจา้หน้าท่ีได้สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานของผูถู้กกลา่วหา ดังต่อไปน้ี 
๑. คดีนี้ เม่ือวันท่ี................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนพบวา่ (บุคคล/นิติบุคคล)................... 

.............................................ได้กระทําความผิด เกี่ยวกับ............................................................................................ 

............................................................................................................................ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา

..............................แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีหนังสอืท่ี ปง …………………ลงวันท่ี………….....…............…… เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา
มาให้ถ้อยคําและนําส่งพยานหลักฐานพร้อมบันทึกถ้อยคําแล้ว สามารถสรุปข้อเท็จจริง ได้ดังน้ี  

(ข้อเท็จจริง) ................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

แบบ ปปง.ปค. ๔ 



 
      -๒- 

 

๓. ข้อกฎหมาย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

๔. ข้อพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในสํานวนโดยตลอดแล้ว มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า                

ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใดน้ัน เห็นว่า (ข้อกฎหมายและขอ้วนิิจฉัย).................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

๕. สรุปความเห็น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน             
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับขอ้เท็จจริงดังกลา่ว จึงเห็นควร........................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

 
                ลงชื่อ ...........................................  
                       (...........................................)                  

                    พนักงานเจา้หน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 
                      

                                                       ลงชื่อ............................................. 
                     (............................................) 

                 ผอ.สคน. 
 

              ลงชื่อ............................................ 
                   (............................................) 

                  ผอ.กม.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสัง่คณะกรรมการเปรยีบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๔/๑ 
 

คดีหมายเลขท่ี ร………… /๒๕……… 
คดีหมายเลขท่ี ป………… /๒๕………   

                 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม             

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการเปรยีบเทียบจงึออกคําสั่งให้ (บุคคล/นิติบุคคล)........................................ 
.................................................................................. ผู้ต้องหา ตามมาตรา.............................................แห่ง
พระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ชําระเงินค่าปรบั จํานวน ........................ บาท 
(...............................................................) ท้ังน้ี ให้ชําระใหเ้สร็จสิ้นภายใน................ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ปปง.  
 

สั่ง ณ วันท่ี....................................................... 
 

                        ลงชื่อ ...........................................  

                       (...........................................) 
                                                                          ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปปง.ปค. ๕ 



 
บันทึกขอขยายระยะเวลาชําระเงินค่าปรับ 

สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

 
คดีหมายเลข ร………… /๒๕………                                   เขียนที่........................................................... 
คดีหมายเลข ป………… /๒๕………                     วันท่ี ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 
 

ข้าพเจ้า………………………………………….............................. ..............………….……อายุ…….……ปี  
เชื้อชาติ…........................สัญชาติ……….....................…………ศาสนา…………………………..อาชีพ…….......…………………
ตําแหน่ง………………………......เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี……….….........………….ออกให้ ณ................................
วันท่ีออกบัตร................................. .........บัตรหมดอายุ……………..............………….อยู่บ้านเลขท่ี…….........…
ซอย……………..……..............…...……ถนน...............................................…..ตําบล...............................................
อําเภอ.............................................จังหวัด........................................................ 

ตามหนังสือที่ ปง..………………………ลงวันท่ี………………........ ... ........... ..……สํานักงาน ปปง .       
ไ ด้แจ้งคํ าสั่ ง ของคณะกรรมการเป รียบเทียบแก่ข้ าพ เจ้ าว่ า  ข้ าพ เจ้ า กระ ทําความผิดตามมาตรา
..........................................................แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ข้าพเจ้าดําเนินการชาํระเงินคา่ปรบั เป็นเงินจํานวน……..............บาท (…....…...................………………………………….) 
ภายใน................. วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง น้ัน  

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถชําระเงินค่าปรับดังกล่าวข้างต้นได้ทันภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจาก  ………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการชําระเงินค่าปรับออกไปอีก
................วัน (ไม่เกิน ๓๐ วัน) นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบ       
หากไม่ชําระค่าปรับดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกําหนดที่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงาน ปปง. 
ดําเนินคดีกับข้าพเจ้าตามกฎหมายต่อไป 

 
 
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ ................................................. 
       (............................................) (...............................................) 
                 ผู้ต้องหา         พนักงานเจา้หน้าท่ี 
 
 
 

แบบ ปปง.ปค. ๖ 



-๒- 
 

   
   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกพนักงานเจา้หน้าท่ี 

ผู้ต้องหาได้รับแจ้งคําสั่งให้เปรียบเทียบเมื่อวันที่  ............................................. ครบกําหนดชําระในวันท่ี 
................................ พิจารณาแล้วเห็นว่า........................................................................................................
จึงเห็นควร................................................................................  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งต่อไป  

 

ลงชื่อ ............................................. 
     (..............................................) 

 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ............................................. 

         (.............................................) 
                         ประธานกรรมการ 

 
   ลงชือ่ ...........................................      ลงชื่อ .............................................  

        (...........................................)    (...........................................) 
                 กรรมการ                                            กรรมการ 
 
ลงชื่อ ................................................      ลงชื่อ ............................................  

        (...........................................)    (...........................................) 
                  กรรมการ                                            กรรมการ 



 
ผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับแล้ว 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขท่ี ................... 
วันท่ี ..........เดือน ................................ พ.ศ. ................. 

ลงช่ือ............................................ 
(.....................................................) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
 

 
บันทึกการเปรียบเทียบคด ี

สํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

คดีหมายเลข ร………… /๒๕………                                                         สํานักงาน ปปง. 
คดีหมายเลข ป………… /๒๕………                                                         ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  
 

วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

                  .......................................................................................................................................ผู้กลา่วหา 
ระหวา่ง 
                  .......................................................................................................................................ผู้ต้องหา 

เหตุเกิดเม่ือวันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... เวลา.................................นาฬิกา 
ณ สถานท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตําบล/แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .                  
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................... 

 คดีน้ี ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา……………………………………………………………………………………………………………………………………….................
ข้อหา…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
มีบทลงโทษตามมาตรา......................................ต้องระวางโทษปรบั........................................................................... 
ซึ่งเป็นความผิดที่เปรยีบเทียบได้ และผู้ต้องยินยอมใหทํ้าการเปรียบเทียบปรบั จึงเปรียบเทียบปรับผูต้้องหาเป็นเงิน
.......................................................................บาท (..................................................................................................) 
ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับแล้ว เม่ือวนัที่...................เดือน...........................................พ.ศ. ..................เป็นอันว่า   
คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
                                                          ลงชื่อ ...........................................ผู้ต้องหา  
             (...........................................) 

                                                          ลงชื่อ ...........................................เจ้าของสาํนวน  
             (...........................................)           

                      ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 
            (...........................................) 

                                                     

แบบ ปปง.ปค. ๗ 


