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บทคัดยอ 
 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงนิยาม ความหมาย และรูปแบบของ

การประกอบศาสนธุรกิจ รวมทั้ง ความเส่ียงท่ีศาสนธุรกิจและวัดในประเทศไทยจะถูกนําไปใชใน
การฟอกเงิน โดยมุงศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมดูแลองคกรทางศาสนาใน
ตางประเทศ และองคกรทางศาสนา เฉพาะศาสนาพุทธในประเทศไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสวนของหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมขององคกรทาง
ศาสนา วัดและศาสนธุรกิจ   

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันมีการประกอบศาสนธุรกิจ หรือการนําเอากิจกรรม
ในทางศาสนามาแสวงหาประโยชนในเชิงธุรกิจเปนจํานวนมาก ทําใหแตละวัดมีรายไดจากยอดเงิน
ทําบุญปริมาณมหาศาล แตมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุมเงินและทรัพยสิน
ของวัดยังมีไมเพียงพอ รวมถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ยังไมมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบเงินวัด เวนเสียแตมีคดีท่ีเกี่ยวของ ทําให วัด และศาสนธุรกิจมีความเส่ียงเปนอยางยิ่งท่ีจะ
ถูกใชเปนแหลงในการฟอกเงิน ซ่ึงเม่ือนําไปเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศคือ สหรัฐอเมริกา 
อินเดีย เม็กซิโก และศรีลังกา พบวาประเทศอินเดียและเม็กซิโกมีการกําหนดใหองคกรไมแสวงหา
กําไรตองมีการรายงานธุรกรรมที่เปนการรับบริจาคแกหนวยขาวกรองทางการเงินของแตละ
ประเทศ สําหรับประเทศอ่ืนแมไมมีการกําหนดใหองคกรทางศาสนาตองมีการรายงานธุรกรรมตาม
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แตยังคงมีกฎหมายท่ีบังคับให องคกรทางศาสนาใน
ฐานะท่ีเปนองคกรไมแสวงหากําไรจะตองมีหนาท่ีในการรายงานผลการดําเนินงานและบัญชีรายป
ท่ีผานการตรวจสอบแลวใหแกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแล เพื่อท่ีจะไดรับสถานะการ
ยกเวนภาษี โดยเฉพาะ ประเทศศรีลังกามีกฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติหลักเกณฑในการควบคุมการ
บริหารทรัพยสินของวัดอยางชัดแจง เพื่อเปนการปองกันมิใหองคกรทางศาสนาถูกนําไปใชในทาง
ท่ีผิดและถูกนําไปใชเปนชองทางในการฟอกเงิน 
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ดังนั้น ผูเขียนเสนอวาควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไร องคกรทางศาสนาทุกศาสนา 
และรวมถึงวัด อยูในนิยามของผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 โดยกําหนดให ไวยาวัจกร หรือ
ตัวแทนขององคกรนั้น เปนผูมีหนาท่ีจัดใหผูบริจาคแสดงตน หรือรายงานการทําธุรกรรมแก
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. 2505 ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีการตรวจสอบการบริหารทรัพยสินของวัด บังคับ
ใหมีการทําบัญชีทรัพยสินของวัด และมีการตรวจสอบบัญชีเปนประจําทุกปโดยสํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาแหงชาติ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และทําใหศาสนาพุทธมีภาพลักษณไปในทางท่ีดี มีความเจริญรุงเรือง และปองกันมิใหวัด
ถูกใชเปนแหลงในการฟอกเงิน   
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study on definition, meaning, and form of commercialization of 

religion, including the risks of misusing the commercialization of religion for money laundering. 
This thesis emphasizes a study on legal measures taken to supervise religious organizations in 
foreign countries and Buddhist religious organizations in Thailand, together with the laws on anti-
money laundering regarding the duty to report transactions of religious organizations, temples, 
and commercialization of religion.  

It is found from the study that nowadays, commercialization of religion or religious 
activity are numerously utilized for seeking business advantages. Each temple consequently 
generates a large amount of income from donations. However, the legal measures for supervision 
of money and assets of temples are not sufficient and the Anti-Money Laundering Office has no 
authorization to engage in investigation over the temples unless the relevant case is occurred. This 
leads to the opportunity of the temples and commercialization of religion being misused for 
money laundering. Comparing to the foreign countries, which are the laws of the United States of 
America, Republic of India, United Mexican States, and the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka, it is found that the laws of Republic of India and United Mexican States have 
requirements for non-profit organizations to report the donation transactions to the financial 
intelligence units of each country. For those countries which have no requirement imposed on the 
religious organizations to report the transaction under the anti-money laundering laws, there are 
laws in which specified that religious organizations as the non-profit organizations have a duty to 
report the annual operation performance and annual audited financial report to the supervisory 
authorities in order to obtain a tax-exempt status in those countries. In Democratic Socialist 
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Republic of Sri Lanka, the specific laws clearly specify the regulations governing the asset 
management of the temples to prevent the religious organizations from being misused and being a 
channel of money laundering. 

The author therefore suggests that the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999) 
Section 16 should be amended by stipulating that non-profit organizations and religious 
organizations of all religions including temples to be included in the definition of Professions 
under Section 16. Moreover, the lay ministry or representative of the organization is obliged to 
have the donors identify themselves before carrying out each transaction, or report the 
transactions to the Anti-Money Laundering Office. Furthermore, the Sangha Act, B.E.2505 
(1962) and relevant laws and regulations should be amended to inspect the management of assets 
of the temple and to require the temple to prepare its asset account and be annually audited by the 
Office of National Buddhism in order to create the efficiency of anti-money laundering 
enforcement and good image and prosperity of Buddhism and prevent the temples from being the 
source of money-laundering.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์จากท่านอาจารย ์
ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความ
เรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนแล้วเสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง             
ณ โอกาสน้ี 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยว์ีระพงษ ์บุญโญภาส ท่ีกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้สละเวลาอนัมีค่ายิ่งช่วยช้ีแนะให้ความรู้ ค  าแนะน าตั้งแต่ผูเ้ขียน 
เร่ิมท าวิทยานิพนธ์ จวบจนส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความ 
เมตตากรุณาแก่ผูเ้ขียนตลอดมา 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ธานี วรภทัร์ ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งท าการตรวจ
พิจารณาใหค้วามรู้ ค  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์น้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณ คุณจิตติสา พงศม์รกต คุณจงสวสัด์ิ พิสิฐพนัพร คุณปียม์นสั สกุลณา 
คุณอรุณี พงศ์กสิกิจ คุณภวิกา รายณะสุข คุณพรรัตน์ สกลพนัธ์ุ คุณจินดา จารุรัตน์มงคล คุณพงศ์ภทัร  
กิจสนาโยธิน คุณทศัน์ดนยั เหล่ารักวงศ ์คุณยอดบุตร กอ้นแกว้ และคุณศิวดล ธีรเจริญทรัพย ์รวมถึง 
พี่นอ้งเพื่อนพอ้ง ฬ48 และอาญา 53 ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในทุกๆ ดา้นและ
เป็นก าลงัใจในการเขียนวทิยานิพนธ์จนส าเร็จ 
 นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิตและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัแก่ผูเ้ขียนเสมอมา 
ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของผูเ้ขียน นายวฒันา หวงัไพบูลย์ และนางรัชนีวรรณ    
หวงัไพบูลย ์บิดามารดาผูค้อยสั่งสอน เป็นก าลงัใจ ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนในทุกด้าน และ
ดูแลผู ้เขียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาตั้ งแต่เกิดมาจนทุกวนัน้ี ผู ้เขียนส านึกในพระคุณของท่าน 
อยา่งถึงท่ีสุด นอ้งแตงโมและนอ้งโจอ้ี ผูค้อยสนบัสนุน ช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจผูเ้ขียนเสมอมา 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษา ผูเ้ขียนขอมอบความดี
ทั้งหมดใหก้บับิดา มารดา และครูบาอาจารยทุ์กท่าน ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือต าราทุกท่านท่ีผูเ้ขียนใช้
อา้งอิงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี หากมีความบกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

    วาทินี หวงัไพบูลย ์
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาวะการณปจจุบัน ท่ีสังคมเต็มไปดวยปญหามากมาย ไมวาจะเปนปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนปญหาทางดานการเมือง ซ่ึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน สงผล
กระทบถึงสภาพจิตใจของคนในสังคมท่ีตองการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจใหแกตนเองและ
ครอบครัว คนรอบขาง “ศาสนา” ไมวาจะเปน ศาสนาใดก็ตาม จึงเขามามีบทบาทอยางมากตอ
ประชาชนทามกลางความวุนวายของสังคมในปจจุบัน 
 พระพุทธศาสนา เปนศาสนาซ่ึงคนไทยสวนใหญไดเคารพนับถือ จากขอมูลสถิติของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2554 พบวาประชากรอายุมากกวา 13 ปข้ึนไปเกินกวารอยละ 90 เปนผู
นับถือศาสนาพุทธ โดย “วัด” ถือเปนสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนใชในการ
ประกอบศาสนกิจ ซ่ึงวัดมีความสําคัญตอสังคมไทยมาแตอดีตเปนเวลาชานาน จะเห็นไดวาวัดมี
ความเกี่ยวของและผูกพันกับบุคคล ชุมชน ตลอดจนสังคม ตั้งแตชวงวัยแรกของชวงชีวิตจวบจนถึง
ชวงสุดทายของชีวิต กิจกรรมของพุทธศาสนิกชนจัดข้ึนภายในวัดมากมาย อาทิเชน การทําบุญวัน
เกิด เม่ือพบเจอเร่ืองราวท่ีไมดี ประสบอุบัติเหตุ คนก็มักจะไปทําบุญ ไหวพระ สะเดาะหเคราะห 
งานบวช งานแตงงาน ตลอดจนงานศพ วัดในปจจุบันจึงมิไดเปนเพียงสถานท่ีพํานักของพระภิกษุ
สงฆ แตยังเปนสถานท่ีใหพุทธศาสนิกชนเขามาทําบุญ ทําทาน ในรูปแบบตางๆ และประกอบ
ศาสนกิจตางๆ ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียว แหลงนันทนาการ ศูนยกลางการเรียนรู การพัฒนา การ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน การเชาหาวัตถุมงคล การจัดงานนันทนาการในรูปแบบตางๆ 
(งานวัด)  
 ดวยสภาพปญหาของสังคมท่ีวุนวาย ไรความสงบสุขในปจจุบันสงผลตอปริมาณการ
เขาวัดและจํานวนมูลคาเงินทําบุญท่ีมีปริมาณมากข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน เนื่องจาก
พุทธศาสนิกชน ไดมีบทบาทเขารวมดําเนินการพัฒนา อุปถัมภ และบํารุงรักษาวัดในรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงท่ีนิยมทํากันอยางมาก โดยเฉพาะในยุคท่ีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของคน 
มีความเรงรีบมากข้ึน คือ “การบริจาค” ซ่ึงมักจะเปนการบริจาคในรูปของเงินเปนหลัก โดย
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือวาการบริจาคทรัพยเปนการทําบุญและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อีกท้ัง 
ความเขาใจของคนในสังคมท่ีมีความเช่ือกันวา การทําบุญจะทําใหชีวิตของพวกเขาดีข้ึน ทําให
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ปญหาตางๆ ท่ีประสบอยูในชีวิตทุเลาเบาบางหรือหมดไป ตําแหนงหนาท่ีการงานจะเจริญกาวหนา 
ทําใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีรํ่ารวย ครอบครัวจะอยูเย็นเปนสุข และบุญบารมีท่ี
ทําหรือสะสมเอาไวในชาตินี้จะตามสงผลใหไปอยูในภพภูมิที่ดีในชาติหนา ท้ังท่ี ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา การทําบุญคือการชําระจิตใจใหรูจักการใหโดยไมหวังผลตอบแทน กลับถูกเปล่ียน
ใหเปนการทําบุญเพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนของผูคน บางวัด มีการอางอิงเร่ืองบุญ ทําใหคนกลัว และให
อยากไดบุญ โดยอางวาสามารถคุมบุญท้ังหมดท่ีไดรับมาจากพระพุทธเจาจากช้ันนิพพาน เพื่อใหเจา
อาวาสซ่ึงเปนตัวแทนของประพุทธเจาแจกจายบุญนั้นใหกับประชาชน แลกกับการซ้ือบุญท่ีตองทํา
เปนจํานวนมาก ความเขาใจที่ผิดไปจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเหลานี้ จึงมีผลตอ
พฤติกรรมการเขาวัดและการทําบุญของพุทธศาสนิกชนในสังคมปจจุบันไปโดยปริยาย วัดเร่ิมมี
บทบาทในการจัดกิจกรรมทางพิธีกรรมตางๆ ใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูมาทําบุญ วัดบางแหงมี
การประยุกตหลักการตลาดเขากับการเผยแพรธรรมะ ชักชวนใหคนเขาวัดและมีการบอกบุญใหคน
ทําบุญจํานวนมาก บุญ ถูกทําใหกลายเปนสินคาตัวหนึ่งของวัดท่ีเพิ่มยอดขายข้ึนเร่ือยๆ ตามรายจาย
จากการลงทุนในถาวรวัตถุของวัด และพุทธศาสนิกชนท่ีเขาวัด ก็คือผูบริโภค วัดจึงตองผลิตสินคา
และบริการท่ีตอบสนองความตองการดังกลาว เม่ือคนในสังคมนิยมประกอบพิธีกรรมเหลานี้ จึง
เปนชองทางใหวัดหรือผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมตางๆ ในวัด ผลิตสินคาและบริการตอบสนองตอ
ความตองการท่ีทวมทน และอาจจะเปนอีกทางเลือกท่ีจะเชิญชวนผูคนเขามาทําบุญกับวัดนั้นๆ 
โดยงาย อาทิเชน การจัดรูปแบบในการทําบุญ สะเดาะเคราะห แกปชง รวมทําบุญกับทางวัดใน
รูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อทํานุบํารุงส่ิงตางๆ เชน บริจาคเงินรวมทําบุญคาน้ําคาไฟ บริจาคเงิน
รวมทําบุญเพ่ือเปนคาทุนการศึกษาสามเณร รวมทําบุญสรางพระ สรางเจดีย ทําบุญกระเบื้อง หรือ
แมกระท่ังรวมทําบุญเพ่ือชําระหนี้สงฆ เปนตน การทําบุญถวายสังฆทานท่ีทางวัดจัดเตรียมไวให 
การทําบุญเพื่อสมทบทุนสรางถาวรวัตถุตางๆ ในวัด การทําบุญพระประจําตัว  การทําบุญถวายภัตรา
หารเจาอาวาสโดยเช่ือวาเจาอาวาสสามารถติดตอกับพระพุทธเจาได ตลอดจนการทําบุญเนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ เปนตน ทําใหเกิดการระดมทรัพยสินจํานวนมหาศาลเขาวัด ท้ังใน
รูปของเงินสด,เช็ค และการถวายอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน และสังหาริมทรัพย เชน รถยนต 
เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ถูกวิพากษวิจารณถึงการดําเนินกิจกรรมดังกลาวของวัดและบุคคลที่เกี่ยวของ
วา เปนการนําเอากิจกรรมในทางศาสนาไปสูการแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ หรือเปนการ
ประกอบศาสนธุรกิจ หรือพุทธพาณิชย แตภายใตการทําบุญ หรือการประกอบศาสนธุรกิจของทาง
วัด กลับพบวาอาจเปนชองทางในการประกอบอาชญากรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับทางวัดเอง 
หรือถูกผูกระทําความผิดใชในการปกปด หรือเปลี่ยนสภาพเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดให
กลายเปนเงินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือการฟอกเงินได 
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 การฟอกเงิน คือ การเปล่ียนแปลงเงินท่ีไดมาโดยไมถูกกฎหมายหรือไมสุจริตให
กลายเปนเงินท่ีไดมาโดยสุจริต หรือพิสูจนวาไมไดทุจริต กลาวโดยท่ัวไปก็คือ กระบวนการที่ทําให
เงินสกปรกกลายเปนเงินสะอาด หรือกลายเปนเงินท่ีสามารถอางอิงไดวาไดมาอยางไร สาเหตุท่ีตอง
มีการฟอกเงินเพราะวาเงินท่ีไดมาจากธุรกิจผิดกฎหมายนั้นไมสามารถอางอิงแหลงท่ีมาหรือไม
ไดรับการยอมรับในสังคม ดังนั้นโดยความหมายของการฟอกเงินจึงไมไดผูกติดกับกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยท่ัวไป การฟอกเงินจึงใหความหมายถึง การนําเงินสกปรกจากกิจกรรมที่ถือวา
อาชญากรรมรายแรงตางๆมาทําใหเปนเงินสะอาด1  
 ปญหาการฟอกเงินในปจจุบันมีความรายแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน เพราะยิ่ง
รัฐบาลกวดขันหรือมีความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ีมากข้ึนเทาใด อาชญา
กรก็ยิ่งหาหนทางในการหลบหลีกมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นั้นนับวาเปนกฎหมายท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการบังคับใช เนื่องจาก บรรดากฎหมายเทาท่ีมีอยู
ไมมีประสิทธิภาพหรือครอบคลุมท่ีจะสกัดกั้นหรือตัดวงจรอาชญากรรมได กลาวคือ ยังมีชองโหวท่ี
อาชญากรสามารถซอนเรนหรือยักยายถายเทเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกออาชญากรรม ซ่ึง
การสะสมทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดของเหลาอาชญากรนี้เอง ทําใหอาชญากร
สามารถพัฒนารูปแบบของการประกอบอาชญากร ไปสูการเปนองคกรอาชญากรรม ทําใหยากตอ
การปราบปรามมากยิ่งข้ึน อันสงผลกระทบตอปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของ
ประเทศอยางมาก ประเทศไทยจึงไดแกไขปญหาเหลานี้ โดยการออก พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใชจวบจนปจจุบัน  
 ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมีบทบัญญัติกําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดินฯ 
ผูประกอบอาชีพบางประเภท มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลการทําธุรกรรมและรายงานการทําธุรกรรมตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินใชชองโหว
ของธุรกิจท่ีไมมีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ทําใหการฟอกเงินเปนไปอยาง
งายดาย และการสืบสวนสอบสวนเปนไปดวยความยากลําบาก กฎหมายนี้จึงไดกําหนดใหมีการ
รายงานการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อใหสามารถพิสูจนทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ทําใหการติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเปนไปไดโดยงายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 แตอยางไรก็ดี แมวาจะไดมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดย
กําหนดมาตรการรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวแลวก็ตาม แตในปจจุบันอาชญากรฟอกเงินได
																																																								

1  จาก กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.34), โดย  
วีระพงษ บุญโญภาส, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.   
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พยายามหาวิธีหลีกเล่ียงการถูกตรวจสอบและติดตามจากเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้น นักฟอกเงินจึงได
หันมาใชธุรกิจอ่ืนๆ หรือ การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีเงินหมุนเวียนสูงมาเปนแหลงในการฟอกเงิน
แทน ซ่ึง “ศาสนธุรกิจ” หรือการนําเอากิจกรรมทางศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในเชิง
ธุรกิจ ท่ีหลายวัดดําเนินกิจกรรมอยูในปจจุบัน และมีปริมาณเงินหมุนเวียนในการทําบุญจํานวนมาก 
มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชเปนอีกหนึ่งชองทางในการฟอกเงิน โดยผูกระทําการฟอกเงินอาจเปน
ฆราวาส หรือประชาชนท่ัวไปที่อาศัยชองทางการทําบุญเปนแหลงฟอกเงิน เชน 
 กรณีนาย ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ท่ีตกเปน
ผูตองหา ยักยอกทรัพยหม่ืนลานบาท ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซ่ึงคณะกรรมการ
ธุรกรรม สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี  
ย.36/2556 เร่ืองยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราวใหยึดทรัพยสินของ
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ไวช่ัวคราว เนื่องจากมีพฤติการณแหงการกระทําอันเขาลักษณะเปน
ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 หรือเปนผูซ่ึงเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิด
ฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานปปง. และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังพบตอไปอีกวามีความเชื่อมโยงระหวาง นาย ศุภชัย ศรีศุภอักษร และ นาย 
สถาพร วัฒนาศิรินุกุล รวมไปถึงวัดพระธรรมกายโดยมีการจายเช็คในรูปของเงินทําบุญใหแกวัด
พระธรรมกายเปนมูลคาสูงถึง 1,900 ลานบาท และปจจุบันอยูระหวางการดําเนินคดีของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําลังดําเนินการติดตาม
รองรอยทรัพยสิน 
 การนําเงินจํานวนมากท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานไปบริจาควัดเพ่ือนําใบ 
อนุโมนาบัตรไปหักลดหยอนภาษี 
 การนํารถยนตท่ีจดทะเบียนการไดมาโดยไมถูกตองหรือหลีกเล่ียงการเสียภาษีท่ีถูกตอง
ไปบริจาคแกพระภิกษุท่ีมีความสนิทสนมเพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีรัฐ  
 หรือ เปนกรณีท่ีพระภิกษุสงฆ และเจาหนาท่ีภายในวัดเองท่ีกระทําการฟอกเงิน เชน 
กรณีของหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก พระภิกษุท่ีมีช่ือเสียง สรางภาพใหประชาชนเกิดความศรัทธา 
โฆษณาชวนเช่ือผสมผสานกับหลักธรรมะจนทําใหมีผูทําบุญมากมาย ซ่ึงบางครั้งเงินบริจาคเปน
จํานวนมหาศาล แลวก็นําเงินท่ีไดนั้นไปแปลงสภาพเปนอสังหาริมทรัพย หรือนําไปทําธุรกิจ
สวนตัว ซ่ึงอาจเปนธุรกิจท่ีชอบหรือมิชอบดวยกฎหมาย หรือนําเงินไปใหบุคคลอ่ืนเปนการสวนตัว 
หรือใหถือกรรมสิทธ์ิไวแทนตัวเอง ซ่ึงวิธีการดังกลาวถือเปนการประกอบศาสนธุรกิจ เนื่องจาก 
เปนการอางศาสนามาบังหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางธุรกิจ และเปนความผิดฉอโกง
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ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และพระ ในฐานะท่ีเปนเจาพนักงานตามกฎหมายมีความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา อันเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงปจจุบัน คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไดมีคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.38/2556 เร่ืองยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดไวช่ัวคราวใหยึดทรัพยสินของหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก กับพวก เนื่องจากบุคคล
ดังกลาว มีพฤติการณในการหลอกลวงโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน และปกปด
ขอความจริงท่ีควรบอกแจงใหทราบแกประชาชน อันเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชน ตามมาตรา 
3 (3) และความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง อันมีลักษณะเปนปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคย
เกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และคดีอยูระหวาง
ดําเนินคดี แตผูตองหา คือ หลวงปูเณรคํา ฉัตติโก ถูกออกหมายจับและอยูในระหวางหลบหนีอยูใน
ตางประเทศ 
 เหตุท่ี วัดหรือศาสนธุรกิจ มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินเนื่องจาก 
วัด เปนองคกรไมแสวงหากําไร ในปจจุบันกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลทางดานการเงินของวัด
ในประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีกฎหมาย
สําคัญท่ีเกี่ยวของ ไดแก	 กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. 2505 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกิจการของ
วัด โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยสินของวัด ไดมีบทกําหนดใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัด
ประโยชนของวัด ซ่ึงเจาอาวาสแตงต้ังทําบัญชีรับจายเงินของวัด และเม่ือส้ินปปฏิทินใหทําบัญชีเงิน
รับจายและคงเหลือท้ังนี้ใหเจาอาวาสตรวจตราดูแลใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง	รวมท้ังยังมี
กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลทางดานการเงินของวัดอีกมากมาย แต
มิไดมีกฎหมายใดเลยท่ีมีสภาพบังคับใหวัดตองทําบัญชีรับจายตามหลักการบัญชีท่ีถูกตอง การจัดทํา
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไมมีหลักฐานเดนชัดวา วัดมีการดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและตองนําเสนอใหแกหนวยงานของรัฐใดในการตรวจสอบ การเผยแพรใหสาธารณะ
รับทราบขอมูลทางการเงินของวัด ยังอยูในวงจํากัด และยังขาดการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
โดยหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัดอยางเปนระบบ 
นอกจากนี้ วัด ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรและผูบริจาคเงินสามารถนําใบ
อนุโมทนาบัตรไปหักลดหยอนภาษไีดแตกลับไมมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดที่กําหนดใหวัด
ตองจัดทําบัญชีรายรับ-จายเลย ทําใหกรมสรรพากรไมสามารถตรวจสอบหลักฐานทางการเงินของ
ทางวัดไดเชนกัน อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังไมมี
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มาตรการท่ีกําหนดใหวัด หรือศาสนธุรกิจ ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน แมวาผูประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานอาจใชชองทางจาก 
ศาสนธุรกิจ ซ่ึงมิใชการประกอบอาชีพบางประเภทหรือการดําเนินการของสถาบันการเงินท่ีตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 กําหนดใหตองรายงานธุรกรรม เปนแหลงในการ
ฟอกเงิน ดังนั้น จะเห็นไดวา ระบบการเงินของวัด ไมวาจะเปนการไดมาซ่ึงทรัพยสิน หรือการ
จําหนายทรัพยสิน ไมมีกฎหมายใดท่ีกําหนดใหวัดตองทําการรวบรวมขอมูลทางการเงินของวัดเลย 
ทําใหปจจุบัน วัดซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีปริมาณเงินเขาออกมากมายและมีความเส่ียงตอการถูกใชเปน
ชองทางในการฟอกเงินกลับไมสามารถพิสูจนทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด การติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเปนไปไดยาก เนื่องจากไมปรากฎ
รองรอยทางกระดาษ การฟอกเงินผานทางการดําเนินศาสนธุรกิจหรือทางวัดจึงเปนไปไดอยาง
งายดายและการสืบสวนสอบสวนเปนไปดวยความยากลําบาก 
 ดังนั้น จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีประเทศไทย จะตองมีมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเหมาะสมมาใชในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ และปรับปรุง
แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสวนของการรายงานธุรกรรม
ของวัดหรือการดําเนินศาสนธุรกิจ  ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุม
องคกรทางศาสนา โดยการกําหนดมาตรการทางกฎหมายใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล
เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบ และเกิดความโปรงใส อันเปนการปองกันการใชวัด หรือศาสนา ซ่ึงเปน
ส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ และสงเสริมใหคนทําความดีมิใหถูกนําไปใชเปนชองทางในการฟอกเงินของ
ผูกระทําความผิดตอไป ทําใหศาสนาพุทธปราศจากความมัวหมอง ไมตกเปนขอครหาถึงความไม
ไววางใจในการทําบุญ และเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงความหมาย ความเปนมา วัตถุประสงค ความสําคัญ และรูปแบบของการ 
ฟอกเงิน แนวคิดและความจําเปนในการรายงานธุรกรรม ลักษณะขององคกรธุรกิจท่ีมีความเส่ียง 
ตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ความหมายและรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไร วัด และ 
ศาสนธุรกิจ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกํากับดูแลควบคุมการบริหารทรัพยสินของวัด 
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 2. เพื่อศึกษาถึงหลักการสําคัญของขอแนะนําสําหรับการฟอกเงินระหวางประเทศ 40 ขอ+
ขอแนะนําพิเศษ 9 ขอ (The FATF Recommendations on Money Laundering) ของคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับการรายงานธุรกรรม มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรม ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลองคกรไมแสวงหากําไร
และองคกรทางศาสนา 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงความเส่ียง รูปแบบ ปญหา และผลกระทบในการท่ีศาสนธุรกิจ 
เฉพาะในศาสนาพุทธ จะถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
มาตรการทางกฎหมายในการปองกันการนําองคกรไมแสวงหากําไรไปใชในการฟอกเงินของ
ตางประเทศกับกฎหมายของประเทศไทย 
 4. เพื่อกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลองคกรทางศาสนา เฉพาะศาสนาพุทธ และกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ ในสวนของการรายงานธุรกรรมของวัดหรือการดําเนินศา
สนธุรกิจ โดยการกําหนดมาตรการทางกฎหมายใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหการ
บังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และทําใหศาสนา
พุทธมีภาพลักษณไปในทางท่ีดี ปองกันไมใหมีบุคคลนํากิจกรรมทางศาสนาพุทธมาใชบังหนาใน
การแสวงหาประโยชนทางธุรกิจและเปนแหลงในการฟอกเงินในโอกาสตอไป 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 แมวาในปจจุบันพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะไดมี
การกําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดินฯ ผูประกอบอาชีพบางประเภท มีหนาท่ีรวบรวม
ขอมูลการทําธุรกรรมและรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพื่อใหสามารถพิสูจนทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ทําให
การติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเปนไปไดโดยงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตทวาอาชญา
กรผูกระทําความผิดไดมีพัฒนาการในการฟอกเงินเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบของเจาหนาท่ีผูบังคับ
ใชกฎหมายโดยอาศัยชองทางในการกระทําความผิดฟอกเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ ศาสนา ถือ
เปนชองทางหนึ่งท่ีมีความเส่ียงในการที่จะถูกใชในการฟอกเงิน เนื่องจากในการดําเนินศาสนธุรกิจ 
ในปจจุบัน ทําใหวัดไดรับเงินและทรัพยสินจํานวนมหาศาล แตไมมีกฎหมายท่ีควบคุมในดานการ
บริหารจัดการทรัพยสินของวัดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินก็มิไดกําหนดใหวัด หรือองคกรทางศาสนาอ่ืน ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
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ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทําใหไมมีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินของ
วัดเลย การฟอกเงินผานทางการดําเนินศาสนธุรกิจจึงเปนไปไดอยางงายดาย และการสืบสวน
สอบสวนเปนไปดวยความยากลําบาก  
 ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
องคกรทางศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีศาสนาพุทธ โดยนํามาตรการตรวจสอบและกํากับดูแลควบคุม
องคกรการกุศลตามกฎหมายตางประเทศมาปรับใช และศึกษาถึงความเหมาะสม ผลกระทบ และ
แนวทางในการนํามาตรการการรายงานธุรกรรมที่ใชกับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบาง
ประเภทตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับศาสนธุรกิจ เพื่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาถึงความหมายและความจําเปนในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน แนวคิดและความจําเปนในการรายงานธุรกรรม ลักษณะขององคกรธุรกิจท่ี
มีความเส่ียงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ความหมายและลักษณะของศาสนธุรกิจในสวน
ของพระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 
กฎหมายตางประเทศ และมาตรฐานสากล ท่ีเกี่ยวของในการควบคุมองคกรไมแสวงหากําไร องคกร
ทางศาสนา และกํากับดูแลการบริหารทรัพยสินขององคกรดังกลาว ปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ กําหนดใหองคกรท่ีมีความเส่ียงตอการฟอกเงินตองรายงานธุรกรรม แลวทํา
การวิเคราะหความเส่ียงและรูปแบบ รวมท้ังผลกระทบจากการท่ีศาสนธุรกิจจะถูกใชเปนชองทางใน
การฟอกเงิน เพ่ือหาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมมาใชในการปรับปรุงแกไขกฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ในสวนของการรายงานธุรกรรมของวัดหรือการดําเนินศาสนธุรกิจ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแลองคกรทางศาสนาพุทธ หรือ วัด เพื่อปองกันการใชศาสน
ธุรกิจเปนชองทางในการฟอกเงิน 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาวิจัยจากทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
คนควาและรวบรวมขอมูลจากตัวบทกฎหมาย หนังสือคําอธิบาย เอกสารประกอบการสัมมนา 
บทความในวารสารกฎหมาย บทความในวารสารอ่ืน วิทยานิพนธ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ และขอมูล
จากอินเทอรเน็ตท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความหมาย ความเปนมา วัตถุประสงค ความสําคัญ และรูปแบบของการ 
ฟอกเงิน แนวคิดและความจําเปนในการรายงานธุรกรรม ลักษณะขององคกรธุรกิจท่ีมีความเส่ียง 
ตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ความหมายและรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไร วัด และ 
ศาสนธุรกิจ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกํากับดูแลควบคุมการบริหารทรัพยสินของวัด 
 2. ทําใหทราบถึงหลักการสําคัญของขอแนะนําสําหรับการฟอกเงินระหวางประเทศ 40 ขอ+
ขอแนะนําพิเศษ 9 ขอ (The FATF Recommendations on Money Laundering) ของคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับการรายงานธุรกรรม มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรม ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลองคกรไมแสวงหากําไร
และองคกรทางศาสนา 
 3. ทําใหทราบถึงความเส่ียง รูปแบบ ปญหา และผลกระทบจากการท่ีศาสนธุรกิจถูกใชเปน
ชองทางในการฟอกเงิน และทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการปองกันการนํา
องคกรไมแสวงหากําไรไปใชในการฟอกเงินท่ีเหมาะสมนํามาปรับใชกับกฎหมายของประเทศไทย 
 4. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลองคกรทางศาสนา ศึกษาเฉพาะศาสนาพุทธ และกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับ ศาสนธุรกิจ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทําใหศาสนาพุทธมีภาพลักษณไปในทางท่ีดี ปองกันไมใหมี
บุคคลนํากิจกรรมทางศาสนาพุทธมาใชบังหนาในการแสวงหาประโยชนทางธุรกิจและเปนแหลง
ในการฟอกเงินในโอกาสตอไป 
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บทที่ 2 
มาตรการในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยการรายงานธุรกรรม

และ มาตรการในการกํากับดูแลควบคุมการบริหารทรัพยสินของวัด 
 

 การฟอกเงินเปนกระบวนการท่ีเหลาอาชญากรเปล่ียนแปลงเงินท่ีไดมาโดยไมถูก
กฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายเปนเงินท่ีไดมาโดยสุจริต สงผลใหอาชญากรตางๆ ยังสามารถใชเงิน
หรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมายขับเคล่ือนองคกรและกระทําความผิดอยาง
ตอเนื่อง กอใหเกิดความเสียหายรายแรง สรางปญหาเศรษฐกิจและสังคมตามมา อีกท้ัง แมวา
ประเทศไทยจะไดมีการออกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใช
บังคับ อาชญากรนักฟอกเงินยังไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการฟอกเงินเพื่อหลีกเล่ียงการบังคับ
ใชกฎหมาย ซ่ึง “ศาสนธุรกิจ” ท่ีหลายวัดดําเนินกิจกรรมอยูในปจจุบัน มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชเปน
อีกหนึ่งชองทางในการฟอกเงิน ดังนั้น ในบทนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษาถึงหลักท่ัวไปของการฟอก
เงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย มาตรการในการ
รายงานธุรกรรมตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แนวคิดและความจําเปนในการ
รายงานธุรกรรม หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย รวมท้ัง ลักษณะขององคกร
ท่ีมีความเส่ียงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัของกับการกํากับดูแล
ควบคุมการบริหารทรัพยสินของวัด 
 
2.1 หลักท่ัวไปของการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ประเทศไทย 
 2.1.1 ความหมายของการฟอกเงิน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา คําวา “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เปนท่ีรูจักมากกวา
หกสิบปในเหลาองคกรอาชญากรรม โดยกลาวกันวาผูท่ีคิดคนแนวคิดของการฟอกเงิน ไดแก นาย
เมเยอร  แลนสกี้ (Meyer Lansky) อันมีหลักการเกี่ยวกับการนําเงินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือท่ีมักเรียกกันโดยท่ัวไปวา “เงินสกปรก” (Dirty Money) มาผานกระบวนการทางพาณิชยกรรม
หรือธุรกรรม เพื่อใหกลายมาเปนเงินท่ีถูกตองตามกฎหมาย หรือท่ีกันวา “เงินสะอาด” (Clean 
Money) หรืออีกนัยหนึ่งเปนการขจัดรองรอยของผลประโยชน ซ่ึงเกิดจากการกระทําอันผิด
กฎหมายโดยผานข้ันตอนของการโอนและธุรกิจตางๆ เพื่อใหจํานวนผลประโยชนเดียวกันดังกลาว
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กลายเปนรายไดท่ีชอบดวยกฎหมายในท่ีสุด จึงอาจกลาวไดวา “การฟอกเงิน” เปนเลหเหล่ียมการ
สรางและปกปดผลประโยชนอันมหาศาล ซ่ึงมีท่ีมาจากการประกอบอาชญากรรมตางๆ เชน การคา
ยาเสพติด การฉอโกง การคาสินคาเถ่ือน การลักพาตัว การคาอาวุธเถ่ือน การกอการราย และการ
หลีกเล่ียงภาษี เปนตน1  
 สําหรับความหมายของการฟอกเงิน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว 
สามารถสรุปไดวา  การฟอกเงิน  คือ  กระบวนการซ่ึงกระทําโดยบุคคลตอทรัพยสิน 2 เพื่อ
เปล่ียนแปลงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมสุจริต (เงินสกปรก) จาก
กิจกรรมที่ถือวาเปนอาชญากรรมรายแรงหรืออาชญากรรมในรูปแบบตางๆ หรือไดมาโดยการ
กระทําความผิดมูลฐาน (Predicate Offence) 3ใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินซ่ึงบุคคลท่ัวไปหลงเช่ือ
วาไดมาโดยสุจริต ถูกกฎหมายหรือพิสูจนไมไดวาทุจริต (เงินสะอาด) หรือกลายเปนเงินท่ีสามารถ
อางอิงไดวามาอยางไร4 เพื่อปดบังหรือกลบเกล่ือนการกระทําความผิด และปองกันมิใหเงินหรือ
ทรัพยสินจากอาชญากรรมนั้นตองถูกดําเนินการตามกฎหมาย5  เพื่อปกปดแหลงท่ีมาของรายไดท่ี
ผิดกฎหมาย โดยท่ัวไป เม่ือกลาวถึงคําวา “ฟอกเงิน” ยอมเปนท่ีเขาใจวามิใชจํากัดเฉพาะการฟอก 
“เงิน” เทานั้น แตรวมถึงการฟอก “ทรัพยสิน” ดวย6 
 สวนใหญการฟอกเงินนั้นจะเกี่ยวของกับอาชญากรรมรายแรงตางๆ เชน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ การคาหญิงคาเด็ก การทุจริต การฉอโกงประชาชนโดยกรรมการผูจัดการหรือ
ผูบริหารสถาบันการเงิน (ลมบนฟูก) การลักลอบหนีศุลกากร และโดยเฉพาะอยางยิ่งการคายาเสพ
ติด ท้ังนี้ เพราะผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงสวนมากเปนผูคายาเสพติดไมตองการใหผูอ่ืนทราบท่ีมาของ
ทรัพยสิน จึงจําเปนตองใชวิธีปดบังหรือซุกซอนทรัพยสินอันจะชวยปดบังการกระทําความผิดของ
ตน นอกจากนี้ ผูกระทําความผิดยังสามารถใชเงินหรือทรัพยสินท่ีไดเปล่ียนสภาพเปน “เงินสะอาด” 

                                                 
1  จาก มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.8-9), โดย  

ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2540, กรุงเทพฯ:  นิติธรรม.   
2 จาก คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (น.61), โดย 

 สีหนาท ประยูรรัตน, 2542, กรุงเทพฯ: เอเชียเพลส. 
3 จาก ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (น.1), โดย  

อรรณพ ลิขิตจิตถะ, 2542, กรุงเทพฯ: กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.   
4 จาก กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.34), โดย  

วีระพงษ บุญโญภาส, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.   
5 จาก คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (น.31), โดย สุรพล ไตรเวทย, 2548, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
6  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.9). เลมเดิม. 
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แลว เปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรมยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย และคุมครองความ
ม่ันคงใหกับเครือขายอาชญากรรมดังกลาวของตนไดอีกดวย7 
 การฟอกเงินโดยตัวของมันเอง (Money laundering per se) อาจไมใชส่ิงท่ีช่ัวรายหรือ
เกี่ยวของกับความผิดทางอาญาแตอยางใด เชน เปนการกระทําเพื่อปกปดฐานะทางการเงินของ
บริษัทเพื่อมิใหคูแขงหรือรัฐบาลรู การปกปดความรํ่ารวยของบุคคล หรือกรณีเงินราชการลับของ
ทางการ เปนตน ซ่ึงประเทศตางๆ ไมไดกําหนดใหเปนความผิดอาญาจนกระท่ังเม่ือไมนานมานี้ 
โดยสวนใหญความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะเปนความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน
อ่ืนมักจะพิจารณาถึงความรายแรงและผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศตางๆ จึง
กําหนดความผิดมูลฐานแตกตางกันไป8 
 สําหรับความหมายของคําวา  “การฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ไมไดบัญญัติใหนิยามไวเปนการเฉพาะ แตไดมีการบัญญัติในถึง
ลักษณะของการกระทําความผิดฐานฟอกเงินไวใน มาตรา 5 วา “ผูใด 
 (1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอน
หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทํา
ความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 
 (2) กระทําดวยประการใดๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมาแหลง
ท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
 ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวา กฎหมายไดจําแนกการกระทําความผิดฐานฟอก
เงินออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ 
 (1) การโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุก
ซอน หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการ
กระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน 
 (2) กระทําดวยประการใดๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมา แหลง
ท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
 ดังนั้นในความเห็นของผูศึกษา สรุปไดวา การฟอกเงิน คือ กระบวนการที่เปล่ียนแปลง
เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย หรือเงินสกปรก ใหกลายเปนเงินหรือ

                                                 
7  ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.1). เลมเดิม. 
8  จาก การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.5-6), โดย  

นิกร เภรีกุล, 2543, กรุงเทพฯ:Translators-at-Law.com 
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ทรัพยสินท่ีดูเสมือนหนึ่งวาไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย สามารถอางอิงแหลงท่ีมาได หรือเงิน
สะอาด เพื่อปกปด หรือเปล่ียนสภาพแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบดวย
กฎหมาย ปองกันมิใหถูกตรวจสอบหรือหลบเล่ียงมิใหถูกดําเนินคดีอาญา และเพื่อท่ีองคกร
อาชญากรรมจะไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายไปขยายการประกอบ
อาชญากรรมตอไปใหกวางขวางเพิ่มเติมมากยิ่งข้ึนจนยากแกการปราบปราม 
 2.1.2  ข้ันตอนในการฟอกเงิน รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน 
 1)  ข้ันตอนในการฟอกเงิน9  
 การฟอกเงินมักจะประกอบดวยการกระทําหลายข้ันตอนซับซอนเปนกระบวนการ 
(Process) มากกวาเปนการกระทําใดเพียงกรรมเดียว (Single action) นักฟอกเงินมักอาศัยเทคนิค
วิธีการที่หลายหลายมาประกอบกันเพื่อใหการฟอกเงินประสบความสําเร็จ ซ่ึงกระบวนการในการ
ฟอกเงิน สามารถแบงแยกได เปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนการวางฐาน (Placement) 
 เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการฟอกเงิน และเปนการปูพื้นฐานใหการฟอกเงิน
ประสบความสําเร็จในข้ันตอนตอๆไป โดยการฟอกเงินมักจะเปนกรณีท่ีอาชญากรมีเงินสดท่ีไดจาก
การกระทําความผิดจํานวนมาก อาชญากรจึงตองการที่จะนําเงินสดออกไปจากสถานท่ีท่ีไดรับเพ่ือ
หลีกเล่ียงการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีของรัฐและปกปดแหลงท่ีมาของเงินสด จึงนําเงินสดเหลานั้น
เขาไปสูระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจขายปลีกเพื่อฟอกเงิน เชน การนําเงินสดไปเปดบัญชีเงิน
ฝากไวกับธนาคารโดยการใชช่ือปลอม หรือใชเงินสดซ้ือส่ิงของ ทรัพยสิน หรือสินทรัพยของธุรกิจ
ท่ีมีมูลคาสูง หรือลักลอบนําเงินสดออกนอกประเทศ หรือเปล่ียนแปลงสภาพไปเปนทรัพยสิน
รูปแบบอ่ืน ไดแก เช็คเดินทางธนาณัติ เปนตน  
 2. ข้ันตอนการเพิ่มลําดับช้ัน (Layering) 
 เปนข้ันตอนท่ีนักฟอกเงินจะทําการฟอกเงินดวยการเพ่ิมลําดับช้ันของกระบวนการ
ฟอกงินใหซับซอนข้ึนเปนลําดับข้ัน เพ่ือปกปดหรือซอนเรนแหลงท่ีมาหรือความเปนเจาของเงินท่ี
ไดมาจากการกระทําความผิดท่ีผานข้ันตอนการทําธุรกรรมจากการวางฐานแลว และทําใหการ
ตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปดวยความยากลําบากยิ่งข้ึน โดยวิธีการปกปดรองรอยหรือ 
ทําใหธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมนิรนามท่ีไมตองระบุช่ือ สรางธุรกรรมท่ีซับซอนข้ึนเพื่อแยกเงินท่ีได
จากอาชญากรรมออกจากอาชญากรรม และอาศัยธุรกรรมท่ีมีปริมาณการเคล่ือนยายของเงินสดสูง
ในแตละวันทําการฟอกเงิน อาทิเชน โอนเงินท่ีไดจากการกระทําผิด หรือเงินท่ีซอนเรนอยูในรูป 
 
                                                 

9  แหลงเดิม.  (น.7-11).  
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ของเงินท่ีไดมาจากธุรกิจชอบดวยกฎหมายไปสูหรือออกจากบัญชีธนาคารตางประเทศของผูถือหุน
ในบริษัทบังหนาผานทางการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund Transfer-EFT) ท่ีมี
ปริมาณการโอนเงินในแตละวันจํานวนมาก มีจํานวนเงินมูลคามหาศาล และเปนวิธีท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย แตไมสามารถตรวจสอบไดวาการโอนแตละครั้งผูทําธุรกรรมไดโอนเงินท่ีไดมาโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือเงินท่ีไดมาจากการกระทําผิดกฎหมาย เนื่องจากไมมีขอมูล ฝากเงินสดกับธนาคาร
ตางประเทศ ขายสินคาท่ีไดมาจากการนําเงินท่ีไดจากการกระทําความผิดไปซ้ือมา ใชความซับซอน
ในเร่ืองหุน ตลาดสินคาพืชผล และตัวแทนสินคาตลาดลวงหนา  
 3. ข้ันตอนการหลอมรวม (Integration) 
 เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการฟอกเงิน ท่ีทําใหเงินท่ีไดมาโดยไมถูกกฎหมาย
ท้ังหมดถูกฟอกจนกลายเปนเงินท่ีถูกกฎหมายท้ังกอนและหลอมรวมเขาไปในระบบการเงินและ
เศรษฐกิจท่ีชอบดวยกฎหมาย ยากแกการแยกระหวางเงินท่ีไดมาโดยถูกกฎหมายและเงินท่ีไดมาโดย
ผิดกฎหมาย และยากในการติดตามตรวจสอบเปนท่ีสุด ในข้ันตอนนี้ นักฟอกเงินจะนําเงินท่ีไดจาก
การกระทําผิดกฎหมาย หรือท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายกอนใหญไปผสมกับเงินสวนนอยท่ีได
จากรายไดสวนอ่ืนท่ีไดมาถูกตองตามกฎหมาย เพื่อแสดงใหเห็นวาเงินท้ังหมดนั้นเปนรายไดท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย วิธีการ เชน จายเงินกูท่ีเปนเท็จโดยจัดต้ังบริษัทนิรนา (Anonymous company) 
หลายบริษัทขึ้นในประเทศท่ีมีการรับประกันขอมูลสวนตัวของลูกคา แลวใหบริษัทในกลุมตนเอง 
กูเงินจากเงินท่ีฟอกโดยการทําธุรกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย และเพ่ือเพิ่มกําไร บริษัทเหลานี้ยังรอง
ขอผอนผันภาษีในการจายคืนเงินกูและเรียกเก็บดอกเบ้ียในเงินกูจากตนเอง , จายเงินตามใบเรียก
เก็บเงินท่ีเปนเท็จโดยสงใบเรียกเก็บเงินสงออก-นําเขาเท็จ (False export-import invoice) คิดราคา
สินคาสูงเพ่ือใหนักฟอกเงินเคล่ือนยายเงินจากบริษัทหนึ่งในประเทศหน่ึงไปอีกบริษัทหนึ่งดวยใบ
เรียกเก็บเงินเท็จ หรือการโอนเงินไปมาใหซับซอน เชน การโอนเงินทาง EFT จากธนาคารของนัก
ฟอกเงินไปยังธนาคารท่ัวไปหรือธนาคารท่ีเรียกวา Off the shelf bank โดยเฉพาะในประเทศท่ีเปน
เกราะกําบังทางภาษี (Tax haven) เปนตน 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการฟอกเงินอาจไมไดถูกดําเนินการครบท้ัง 3 ข้ันตอนพื้นฐาน
ดังกลาว เชน การยักยอกหรือฉอโกงในสถาบันการเงินหรือวงราชการ หรือหลบหนีภาษี ท่ีเรียกกัน
วาอาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White-collar crime) จะไมมีการกระทําในข้ันตอนการวางฐานเลย หรือ
บางกรณี 3 ข้ันตอนพื้นฐานนี้อาจจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะคาบเกี่ยวกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
กลไกท่ีอาชญากรใช รวมท้ังกฎเกณฑขององคกรอาชญากรรมนั้น 
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  2) รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน  
  เนื่องจากรายไดจากการประกอบอาชญากรรมมีจํานวนมหาศาล อาชญากรจึงจําเปน
จะตองแบงรายไดออกเปนหลายสวน และดําเนินการฟอกเงินดวยวิธีการที่หลากหลายซ่ึงวิธีการ
ฟอกเงินจะเปล่ียนไปตามสถานการณ สภาพแวดลอม ความรูความสามารถ เทคนิคของผูกระทํา
ความผิด เพื่อใหยากแกการติดตามตรวจสอบมากท่ีสุด รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน อาทิเชน 
  1.  การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 
 เปนการนําเงินสดท่ีไดมาจากการกระทําผิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด ซ่ึงมีจํานวน
มากติดตัวออกไปใชยังตางประเทศ ซ่ึงวิธีการนี้ไดรับความนิยมมากในอดีต เนื่องจากระบบทาง
การเงินของแตละประเทศยังไมมีการตรวจสอบท่ีเขมงวด10 แตในปจจุบัน การยายหรือนําเงินสดติด
ตัวออกนอกประเทศเปนไปดวยความยากลําบากข้ึน เพราะแตละประเทศไดมีหลักเกณฑในการ
ควบคุม จํากัดจํานวนการนําเงินสดจํานวนมากออกนอกประเทศ จึงอาจถูกตรวจสอบได และระบบ
เงินของบางประเทศไมนิยมการใชจายหรือทําธุรกิจดวยเงินสด วิธีการนี้จึงไมเปนท่ีนิยมนัก11 
  2.  การสงเงินสดหรือการโอนเงินออกนอกประเทศ  
 เปนการนําเงินสดไปฝากไวยังสถาบันการเงินตางประเทศโดยการเปดบัญชีท่ีใช
นามแฝงหรือช่ือปลอม หรือ โอนเงินไปยังประเทศท่ีเปนผูรวมกระทําความผิดในลักษณะเปนคูคา 
มักเกิดในประเทศที่ระบบการควบคุมการเงินและการธนาคารไมเขมงวด มีการรักษาความลับของ
ลูกคาธนาคาร โดยไมเปดเผยช่ือท่ีแทจริงของลูกคาหรือเจาของบัญชี และไมมีการรายงานธุรกรรมท่ี
มีมูลคาสูง12  
 3.  การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ 
 มักเกิดในประเทศท่ียังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการฟอกเงิน เปนการ
นําเงินสดไปเปดบัญชีไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยการใชนามแฝงหรือช่ือ
ปลอมในการเปดบัญชี เพื่อปกปดช่ือเจาของบัญชีท่ีแทจริง13 
 4.  การจัดต้ังบริษัทหรือกิจการข้ึนบังหนา  
 อาจเกิดข้ึนภายในประเทศ ดวยการนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด
ไปจัดต้ังบริษัทหรือกิจการท่ีถูกกฎหมายขึ้นมาบังหนา หรือซ้ือกิจการท่ีมีผลประกอบการขาดทุน
และมีรายรับเปนเงินสด เชน โรงแรม กิจการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ภัตตาคาร รานคาปลีก 

                                                 
10  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.14).  เลมเดิม. 
11 กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.40). เลมเดิม. 
12 แหลงเดิม. 
13 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.14). เลมเดิม.  

DPU



16 

เปนตน เพื่อยักยายเงินสกปรกของตนไปทําใหกิจการคอยๆฟนตัว ทําใหมีรายไดและกลายเปนเงินท่ี
ไดมาโดยถูกกฎหมาย14 หรือเกิดข้ึนในตางประเทศ ดวยการที่อาชญากรนําเงินท่ีไดมาโดยผิด
กฎหมายไปซ้ือกิจการในตางประเทศ แลวใหกิจการของตนในประเทศกูยืมเงินหรือซ้ือสินคาจาก
กิจการจากตางประเทศดังกลาวในราคาแพงกวาปกติ เพื่อใหเงินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายไดมีการ
หมุนเวียนระหวางกิจการท้ังสองแลวกลายเปนเงินท่ีไดมาโดยถูกกฎหมายหรือเงินสะอาดในท่ีสุด15 
 5. การดําเนินธุรกรรมหรือการซ้ือขายอ่ืนๆ 
 เปนการดําเนินธุรกรรมอ่ืนนอกจากท่ีกลาวมาขางตน เพื่อปกปดแปลงท่ีมา เปล่ียน
สภาพเงินสดท่ีไดมาจากการกระทําความผิดใหเปนทรัพยสินตางๆ มีหลายวิธีดวยกัน เชน การให
กูยืมเงิน, การนําเงินสดไปซ้ือตราสารท่ีเปล่ียนมือได ซ่ึงตราสารนั้นไมมีการควบคุมจากสถาบัน
การเงินผูออก, การซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพย, การซ้ือทรัพยสินท่ีมีคาอ่ืนๆ เชน เพชร ทอง หรือ
ท่ีดิน16 การอาศัยเทคโนโลยีการชําระเงินท่ีไมตองระบุช่ือผูทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ (Anonymity) 
หรือวิธีการที่มีการควบคุมนอย เปนชองทางในการฟอกเงิน อาจใชการชําระเงินดวยบัตร Smart 
cards ในการชําระเงินดวยเคร่ืองรับชําระเงินสด (Vending machine) หรือใชอินเตอรเน็ตในการโอน
เงิน หรือเรียกวา E-money (Electronic money) จากการใหบริการออนไลนของธนาคาร17 ซ่ึง
พนักงานธนาคารจะไมรูจักลูกคาและไมทราบวัตถุประสงคการโอนเงิน18  
 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบและวิธีการฟอกเงินท่ีเร่ิมปรากฏกรณีข้ึนแลวในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย คือ การฟอกเงินโดยอาศัยองคกรทางศาสนา อาทิเชน กรณีท่ีเกิดในประเทศไทย
ในตลาดพระเครื่อง การซ้ือขายไมมีการตรวจสอบท่ีมาของเงินท่ีนํามาซ้ือวามาจากแหลงใด หรือ
บางคร้ังอาจเปนการสมยอมกันระหวางผูซ้ือและผูขาย โดยอางวาเปนการจายเงินชําระราคาคาพระ
เคร่ืองท้ังท่ีความจริงไมมีพระเครื่องท่ีแทจริงแตเปนไปเพื่อถายเทเงินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิด19 หรือกรณีการฟอกเงินโดยอาศัยวัด เชน การสรางภาพใหประชาชนเกิดความเล่ือมใส
ศรัทธา ระดมเงินทําบุญมากมาย แตกลับนําเงินท่ีไดนั้นไปแปลงสภาพเปนอสังหาริมทรัพยหรือ

                                                 
14  แหลงเดิม.  (น.15). 
15  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.41). เลมเดิม. 
16  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.15). เลมเดิม.  
17  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (น.18). เลมเดิม. 
18  จาก กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีอํานาจของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคระกรรมการธุรกรรม  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.18-21), โดย 
บุญเลิศ  สันทัดอนุวัตร, 2543, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

19  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.42). เลมเดิม. 
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ทรัพยสินอ่ืน ยักยอกไวเปนของตนเอง หรือใหตัวแทนถือกรรมสิทธ์ิแทนไวกอน หรือนําเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายไปทําบุญใหวัด หรือองคกรทางศาสนาอ่ืน เปนตน  
 
 2.2 กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย 
 นานาประเทศท่ัวโลก ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาอาชญากรรมยาเสพติดและ
การฟอกเงิน ดังนั้น ในปพุทธศักราช 2531 องคการสหประชาชาติจึงไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวย
การตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (United Nations 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances 1988) หรือท่ีรูจักกัน
ในช่ือยอวา อนุสัญญากรุงเวียนนา 1988 (Vienna Convention 1988) โดยกําหนดใหประเทศท่ีจะเขา
เปนภาคีสมาชิก จะตองมีมาตรการในการจัดการกับการคายาเสพติด ซ่ึงรวมท้ังการจัดใหมีกฎหมาย 
เฉพาะกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาดวย ท้ังนี้ เพ่ือตองการตัดทอนผลประโยชนของ
อาชญากร และขจัดแรงจูงใจในการคาหากําไรจากการกระทําความผิดอีกตอไป  
 ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติจําเปนตองปรับตัวและ
พัฒนากฎหมายใหสามารถเอาผิด และลงโทษผูกระทําความผิดในการฟอกเงินไดอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับหลักการสากล เพื่อท่ีจะสามารถประสานงานกับประเทศอ่ืนๆ ได สํานักงาน 
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาอนุสัญญากรุง
เวียนน 1988 และมีภารกิจในการผลักดันใหประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา ดังกลาว 
เห็นวา ประเทศไทย ในขณะนั้นมีกฎหมายและมาตรการรองรับตามเง่ือนไขของอนุสัญญาเวียนนา
ไดแลวแทบทุกขอ เวนแตในเร่ืองการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา จึงมีมติให
แตงต้ังอนุกรรมการยกรางกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงินจากผูทรงคุณวุฒิตางๆ และผูแทนหนวยงาน
ตางๆเปนแกนนําในการยกราง โดยการยกรางไดมีการศึกษาวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ของประเทศตางๆ  เพื่อนํามาปรับใชกับประเทศไทย และยึดถือตามกฎหมายแมแบบของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินท่ีไดมาจากอาชญากรรมยาเสพติด (Model Law on Money 
Laundering Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs) และขอแนะนํา 40 
ประการของ FATF เปนหลัก โดยรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได
ประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วันท่ี 21 เมษายน 2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 เปนตนมา20 จากน้ันไดมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายเร่ือยมาเพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ 
 
                                                 

20  แหลงเดิม.  (น.87-88). 
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ฟอกเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานสากล จนกระท่ังลาสุด ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2556 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 มีผลใชบังคับนับแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 จวบจนปจจุบัน 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีหลักการและสาระ 
สําคัญ ดังนี้  
 2.2.1 ความผิดมูลฐานของความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 ความผิดมูลฐาน (Predicate offense) หมายถึง ความผิดเบ้ืองตนท่ีทําใหไดมาซ่ึงเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีอาชญากรนํามาผานกระบวนการฟอกเงินในภายหลัง21 
 ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ไดกําหนด
ถึงองคประกอบของความผิดฐานฟอกเงินไว ซ่ึงกรณีจะเปนความผิดฐานฟอกเงินนั้น เงินหรือ
ทรัพยสินท่ีนํามาฟอกจะตองเปนทรัพยสินท่ีเกิดหรือไดมาจากจากกระทําความผิดมูลฐานจึงจะมี
ความผิดฐานฟอกเงินและมีโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในมาตรา 60 และมาตรา 61 ความผิด 
มูลฐานจึงเปนองคประกอบสําคัญขอหนึ่ง22 

 สําหรับความผิดมูลฐานนั้น กฎหมายของประเทศไทยกําหนดไวท้ังส้ิน 25 ความผิด 
มูลฐาน โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3
จํานวน 21 ความผิดมูลฐาน      

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 3 บัญญัติวา “ความผิด 
มูลฐาน” หมายความวา 
  (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา
ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพราก
เด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
การเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับ

                                                 
21  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.47). เลมเดิม. 
22  จาก คําอธิบายกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.13), โดย วิชัย ตันติกุลานันท, 2543, 

กรุงเทพฯ: พิมพอักษร 
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การเปนเจาของกิจการการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 
  (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 
  (4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดย
ทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึง
กระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น 
  (5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 
  (6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอ้ังยี่ หรือ 
ซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
  (8) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ
เปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขาพนันในการเลน
แตละคร้ังเกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวาสิบลาน
บาทข้ึนไป 
  (10) ความผิดเกี่ยวกับการเปนสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสวน
รวมในองคกรอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกําหนดเปนความผิด 
  (11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการ
ชวยจําหนาย ซ้ือ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซ่ึงทรัพยท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดอันมี
ลักษณะเปนการคา 
  (12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป และต๋ัวตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา 
  (13) ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปลอม หรือ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคา หรือความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา 
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  (14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพ่ือการคา 
  (15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม โดยการใช ยึดถือ หรือ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปนการคา 
  (16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตราย
สาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไดประโยชนซ่ึงทรัพยสิน 
  (17) ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา 
เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพ่ือตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 
  (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง
หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
  (19) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 
  (20) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (21) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเคร่ืองมืออุปกรณของอาวุธท่ีใชหรืออาจนําไปใชในการ
รบหรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 

 ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญานอก
ราชอาณาจักรซ่ึงหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐาน
ดวย และกําหนดไวตามกฎหมายอ่ืนอีก 4 ความผิดมูลฐาน ไดแก 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 5323 กําหนดใหความผิดตาม (1) หรือ (2) เปน
                                                 

23 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 บัญญัติวา หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือจูงใจให
ผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ
ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 (1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได แกผูใด 

 (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรงหรือโดย
ออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
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ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสงเร่ืองใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีได ไดแก กรณีท่ีผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหแกตนเอง หรือผูสมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ 
ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการ 
 (1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให ทรัพยสิน หรือ 
ผลประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 
 (2)  ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาจะ 
โดยตรงหรือโดยออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะหหรือสถาบัน 
อ่ืนใด 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 1424 ได บัญญัติ
ใหความผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาว เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงความผิดฐานคามนุษย25 หมายถึง การท่ีผูใดเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ กลาวคือ แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือ
ส่ือลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน 
การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันอัน
เปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม และกระทําการอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
 (1)  เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหน่ียวกักขัง 
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจ
โดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลน้ันเพื่อให
ผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตน
ดูแล หรือ 

                                                                                                                                            
 ความผิดตาม (1) หรือ (2) ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได 

24  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติวา ใหความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

25  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551, มาตรา 6. 
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 (2) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหน่ียวกักขัง 
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก 
 นอกจากความผิดฐานคามนุษยดังกลาวแลว พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ถึงมาตรา 13 ยังไดกําหนดใหการสนับสนุนการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย อุปการะโดยใหทรัพยสิน จัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพํานักใหแกผูกระทําความผิดฐานคา
มนุษย ชวยเหลือดวยประการใดเพ่ือใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยพนจากการถูกจับกุม เรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูกระทําความผิดฐานคามนุษยเพื่อมิใหผูกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ ชักชวน ช้ีแนะ หรือติดตอบุคคลใหเขาเปนสมาชิกขององคกร
อาชญากรรมเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย ตระเตรียมการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย สมคบกัน หรือรวมกันต้ังแตสามคนข้ึนไปหรือโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม 

กระทําความผิดฐานคามนุษย กระทําความผิดฐานคามนุษยนอกราชอาณาจักร  กระทําความผิดฐาน
คามนุษยโดยแสดงตนเปนเจาพนักงานและกระทําการเปนเจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปน 
เจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีกระทําการนั้น หรือเปนเจาพนักงานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจาพนักงาน หรือกรรมการองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ กรรมการ ปกค. 
อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน และพนักงานเจาหนาท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
เปนความผิดดวย และความผิดท้ังหมดดังท่ีกลาวมาถือวาเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
พ.ศ. 2556 มาตรา 1626 ไดกําหนดใหการจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน

                                                 
26 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 มาตรา 

16 บัญญัติวา  ผูใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดําเนินการดวยประการใดๆ โดย
รูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการน้ันเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดย
เจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการดําเนินการน้ันถูกนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่
ถูกกําหนดหรือของบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของกับการกอการรายผูน้ันกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบปและปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 ผูใดเปนผูใชหรือผูสนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงตองระวางโทษ
เชนเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดน้ัน 
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หรือดําเนินการดวยประการใดๆ โดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือ
จากการดําเนินการนั้นเปนบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการ
ดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือของ
บุคคลหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับการกอการราย เปนความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการ 
กอการรายและถือเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดวย พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 
2556 มาตรา 2227 ไดกําหนดใหความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติเปนความผิด
มูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงความผิดดังกลาวหมายถึง
การกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้28 
 (1)  เปนสมาชิกหรือเปนเครือขายดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
 (2)  สมคบกันต้ังแตสองคนข้ึนไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงอันเกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมขามชาติ 
 (3)  มีสวนรวมกระทําการใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจกรรมหรือการ
ดําเนินการขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมหรือโดย 
รูถึงเจตนาท่ีจะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว 

                                                                                                                                            
 ผูใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผูน้ันตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่ไดกําหนด

ไวสําหรับความผิดน้ัน 
 นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามตองระวางโทษปรับต้ังแต 

หาแสนบาทถึงสองลานบาท 
 ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคล

ใดหรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบปหรือ
ปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ใหความผิดตามมาตราน้ี เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน 

27 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 
มาตรา 22 บัญญัติวา ใหการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตามพระราชบัญญัติน้ี 
เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

28  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 
มาตรา 5 
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 (4)  จัดการ ส่ังการ ชวยเหลือ ยุยง อํานวยความสะดวก หรือใหคําปรึกษาในการกระทํา
ความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรม 
หรือโดยรูถึงเจตนาท่ีจะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว  
  ท้ังนี้ ผูกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดมูลฐาน 25 ความผิดมูลฐาน
ท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวขางตน ยอมมีความผิดตามท่ีกฎหมายในเร่ืองนั้นๆกําหนดไวและตองรับโทษ
ตามกฎหมายน้ัน เนื่องจากความผิดมูลฐานเหลานี้เปนความผิดอาญาที่กฎหมายบัญญัติและกําหนด
โทษไว แตเม่ือความผิดดังกลาวเปนความผิดอาญาท่ีรายแรง เปนภัยอยางยิ่งตอสังคมและยากตอการ
ติดตามสืบสวนจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิด รัฐจึงกําหนดใหความผิดเหลานี้ใหเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทําใหผูกระทําความผิดมูลฐาน
อาจถูกดําเนินการและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
อีกประการหนึ่ง หากไดกระทําการตอทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานอันเขาลักษณะ
ท่ีเปนความผิดฐานฟอกเงินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อันเปนการปองกันมิใหผูกระทําความผิดมูลฐาน
ท้ังหมดขางตนนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานไปปกปด เปล่ียนสภาพ 
จําหนายจายโอน อําพรางแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสิน อันเปนการฟอกเงินและนําเงินหรือ
ทรัพยสินเหลานั้นกลับไปใชเปนตนทุนในการประกอบอาชญากรรมไดอีก 
 2.2.2  ความผิดฐานฟอกเงินและมาตรการพิเศษในการบังคับใชกฎหมาย 
 เดิม มีหลายประเทศในโลกที่ยังไมไดมีการบัญญัติใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา 
รวมถึงประเทศไทยดวย ท้ังท่ีมีหลายประเทศเชนกันท่ีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พัฒนาไปมากแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ อังกฤษ ซ่ึงประเทศดังกลาวไดมีการกําหนด
ลักษณะของความผิดฐานฟอกเงินเพื่อใหสามารถแยกกระแสการเงินท่ีหมุนเวียนอยางผิดปกติออก
จากกระแสการเงินท่ัวไป และติดตามวงจรการเงินไปจนถึงผูรับประโยชนท่ีแทจริงอันเปนการ
ขัดขวางฐานทางเศรษฐกิจขององคกรอาชญากรรม และทําใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความ
ม่ันคง ซ่ึงลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงินจะครอบคลุมถึงการโอนเงิน หากเปนเงินท่ีไดมา
จากรูปแบบของการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาเงินนั้นจะไดมาโดยความผิดอาญาฐานใด 
ถาผูรับเงินรูวาผูใหเงินไมมีแหลงท่ีมาของเงินท่ีแนนอน ก็เปนการเพียงพอท่ีจะถือวาผูรับเงินกระทํา
การเปนเครื่องมือการฟอกเงิน และมีความผิดฐานฟอกเงินแลว  
 ตอมา ระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน 2536 ภาคพื้นเอเชียไดมีการประชุมและอภิปราย
ปญหาการฟอกเงินท่ัวโลก ณ ประเทศสิงคโปร ซ่ึงในการประชุมคร้ังนั้น ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา
การฟอกเงินนั้นไมเพียงแตจะเกิดข้ึนในกลุมของผูคายาเสพติดเทานั้น แตยังเกิดในกลุมของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอีกดวย เชน กลุมผูปนหุน แชรลูกโซ กักตุนสินคา คากําไรเกินควร 
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เปนตน ท่ีประชุมจึงไดวางมาตรการไวโดยมาตรการท่ีสําคัญ คือ การแนะนําใหประเทศตางๆ ควร
ดําเนินการใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาและใหประเทศตางๆ ใหสัตยาบันอนุสัญญากรุง
เวียนนา ค.ศ. 1988 ซ่ึงอนุสัญญานี้กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ดังนั้น ในปจจุบันหลายประเทศจึงไดมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินท่ีไดมาจากการกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึง มาตรการพ้ืนฐานของกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คือการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา สวนความหนักเบาของ
โทษน้ัน แตละประเทศอาจกําหนดแตกตางกันออกไป29 
 2.2.2.1  ความผิดฐานฟอกเงิน 
 ประเทศไทยเดิมไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ทําให 
ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินท่ีอาชญากรไดมาจากการ
กระทําความผิดดีเทาท่ีควร ตอมาหลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงไดมีการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ทําใหการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน30 ซ่ึงมาตรา 531 ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
กระทําท่ีเปนความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้32 
 1. มีการกระทํา “ความผิดมูลฐาน” ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด ซ่ึงหากไมมีการกระทําความผิดมูลฐานหรือไมใชเปนการกระทําตอทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดมูลฐานแลว แมการกระทําจะเขาลักษณะการฟอกเงิน ผูนั้นก็จะไมมีความผิด
ฐานฟอกเงิน  
 2.  มีการกระทําเขาลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยจําแนกการกระทําความผิดฐานฟอก
เงินออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

                                                 
29  คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (น.31-33). เลมเดิม.  
30  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.45). เลมเดิม. 
31  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติวา ผูใด 
 (1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอนหรือปกปด

แหลงที่มาของทรัพยสินน้ัน หรือเพ่ือชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิใหตองรับโทษ
หรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

 (2)  กระทําดวยประการใดๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมาแหลงที่ต้ังการจําหนาย 
การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 

 ผูน้ันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
32  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (น.124-127). เลมเดิม. 
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  (1)  เม่ือมีการกระทําความผิดอันเปนความผิดมูลฐาน ซ่ึงทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน 
ท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดแลว มีการโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดมูลฐานนั้น โดยมีวัตถุประสงคหรือเจตนาพิเศษ เพ่ือซุกซอน หรือปกปดแหลงท่ีมา
ของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับ
โทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน  
 เชน นาย ก โอนเงินท่ีไดจากการคายาบาใหแกนาย ข เพื่อปกปดไมใหรูวาเปนเงินท่ี
ไดมาโดยผิดกฎหมาย ท้ังสองคนกระทําความผิดฐานฟอกเงิน (ท้ังนาย ก ผูโอน และนาย ข ผูรับ
โอน) หรือ กรณีนาย ค บิดาอาชญากร ง นําเงินท่ีลูกไดมาจากการฉอโกงประชาชนไปซ้ือบาน เพ่ือ
ชวยเหลือไมใหลูกตองรับผิดในความผิดฐานฉอโกงประชาชน นาย ค มีความผิดฐานฟอกเงิน 
  (2)  เม่ือมีการกระทําความผิดอันเปนความผิดมูลฐาน ซ่ึงทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดแลว มีการกระทําดวยประการใดๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือเจตนาพิเศษ 
เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมา แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ 
ซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
 เชน ขาราชการ ก นําเงินท่ีไดมาจากการรับสินบนไปฝากธนาคารเพ่ืออําพรางการไดเงิน
มาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขาราชการ ก มีความผิดฐานฟอกเงิน หรือ กรณีผูจัดการธนาคาร ข โอน
เงินท่ีไดจากการยักยอกฉอโกงในธนาคารท่ีตนเองบริหารอยูออกนอกประเทศ เพื่อปกปดลักษณะที่
แทจริงของเงินท่ีไดมา ผูจัดการธนาคาร ข มีความผิดฐานฟอกเงิน 
 3.  ผูกระทําตองมีเจตนา หรือตองรู (Knowing) หรือควรจะรู (Ought to have known 
หรือ having reason to believe) วาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด กลาวคือ 
เปนเงินหรือทรัพยสินท่ี 
 ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการ
กระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 
 ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพยสินขางตน 
 เปนดอกผลของเงินหรือทรัพยสิน ท้ังท่ีไดมาจากการกระทําความผิดและท่ีไดจําหนาย
จายโอนไปดังกลาวท้ังหมด 
 หากผูใดกระทําครบองคประกอบท้ังหมดดังกลาว ถือวา ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอก
เงิน ซ่ึงตองระวางโทษตามที่ มาตรา 60 และ 61 กําหนดไว กลาวคือ กรณีบุคคลธรรมดากระทําผิด 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ และกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  
สวนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาว  
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ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 2.2.2.2 มาตรการพิเศษในการบังคับใชกฎหมาย 
  การฟอกเงินมีทรัพยสินท่ีเกี่ยวของจํานวนมหาศาลและมักเช่ือมโยงกับอาชญากรรมท่ีมี
ความรายแรง พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตัดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรมท่ีรายแรง โดยดําเนินการกับทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิดนั้นไมวาทรัพยสินนั้นจะถูกปกปด เปล่ียนสภาพ จําหนาย ยักยาย โอนไปกี่คร้ังก็ตาม 
จึงจําเปนตองมีมาตรการพิเศษในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงแตกตางไปจากการบังคับใชกฎหมาย
ท่ัวไปโดยมีมาตรการ ดังตอไปนี้ 
 (1)  การตรวจสอบทรัพยสิน  
 เพื่อใหเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐสามารถบงช้ี ติดตามรองรอย และประเมินคา
ทรัพยสินซ่ึงตกอยูภายใตการฟอกเงินได กฎหมายไดใหอํานาจองคกรผูบังคับใชกฎหมายในการ
ตรวจสอบทรัพยสิน ตามมาตรา 40 ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจหนาท่ี
ในการรับและสงรายงานธุรกรรมของหนวยงานหรือบุคคลผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมตอ
สํานักงานปปง. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผูมีหนาท่ีรายงาน
การทําธุรกรรม และใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจตามมาตรา 34 ในการตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด33  
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 38 และมาตรา 38/1 ยังไดใหอํานาจแกกรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการปปง. รองเลขาธิการและพนักงานเจาหนาท่ีในการติดตามรองรอยการ
กระทําความผิด ดังนี้ 
 (1.1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจง
เปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
 (1.2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ 
หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 (1.3) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
ซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการ 
 
                                                 

33 การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.204-205). เลมเดิม. 
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กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรือ
อายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไป
จากเดิม 
 (1.4) มีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพื่อเปน
หลักฐานเบ้ืองตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมง ท้ังนี้
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ท้ังนี้ หากผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานตาม (1.1) และ (1.2) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตาม (1.3) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตามมาตรา 64 
 (2)  การใชวิธีการช่ัวคราว เพ่ือปองกันการโอน หรือจําหนาย ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดโดยวิธีการใดๆ อันจะเปนผลเสียหายตอการริบทรัพยสินในภายหลังศาลมีคําส่ัง 
กฎหมายจึงไดกําหนดมาตรการชั่วคราวไว ไดแก การยับยั้งการทําธุรกรรม และการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินไวกอน 
 การยับยั้งการทําธุรกรรม ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หากมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจ
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจ
ตามมาตรา 35 ในการยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทํา
การ และในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการปปง. จะส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมไปกอนก็ไดแลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรมในภายหลัง แตถามีพยานหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมนั้น
เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการ
ธุรกรรมก็มีอํานาจตามมาตรา 36 ท่ีจะยับยั้งการทําธุรกรรมน้ันช่ัวคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแตไม
เกินสิบวันทําการ ท้ังนี้ การยับยั้งไมวากรณีใด เม่ือดําเนินการแลวตองรายงานตอคณะกรรมการ
ปปง.และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยเสมอ ตามมาตรา 37 
  การยึดหรืออายัดทรัพยสินไวกอน เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบรายงานและ
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมแลว พบวามีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย 
ปกปด หรือชอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการ
ธุรกรรมมีอํานาจตามมาตรา 48 ในการออกคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมีกําหนดไม
เกินเกาสิบวัน เวนแตกรณีจําเปนเรงดวน เลขาธิการ ปปง. จะดําเนินการไปเองกอนแลวรายงาน 
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คณะกรรมการธุรกรรมภายหลังก็ได และกฎหมายกําหนดใหผูถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมี
สวนไดเสียในทรัพยสินมีโอกาสพิสูจนหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใช
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อใหคณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรือ
อายัดได  
 (3)  การใชวิธีสืบสวนพิเศษ เนื่องจากการฟอกเงินเกี่ยวของกับเสนทางการไหลเวียน
ของเงินท่ีอาชญากรจงใจท่ีจะทําใหยุงยากซับชอนข้ึน รวมท้ังใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเพ่ือให
สามารถทําธุรกรรมไดรวดเร็วและติดตามรองรอยไดยากย่ิงข้ึน สงผลทําใหพนักงานเจาหนาท่ี
จําเปนตองใชเทคนิควิธีสืบสวนนอกเหนือจากท่ีมีในคดีธรรมดาในการติตตามสืบคนถึงตนตอหรือ
ความเปนมาของทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ซ่ึงตามมาตรา 46 ไดกําหนดใหในกรณีท่ีมี
พยานหลักฐานตามสมควรวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการส่ือสาร 
หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
พนักงานเจาหนาท่ีอาจใชวิธีการสืบสวนพิเศษในการเขาถึงบัญชี ขอมูลทางการสื่อสาร หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวโดยยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพงเพื่อมีคําส่ัง
อนุญาตใหกระทําการได ซ่ึงเม่ือศาลอนุญาตแลวผูเกี่ยวของกับบัญชีขอมูลทางการส่ือสาร หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรตามคําส่ังดังกลาว จะตองใหความรวมมือในการดําเนินการสืบสวน 
 นอกจากนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน สํานักงานปปง.
สามารถรองขอใหกรมสอบสวนคดีพิเศษใชอํานาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
หรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดได โดยตามมาตรา 46/1 ใหกรม
สอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน
ปปง. 
 (4)  มาตรการริบทรัพยสินทางแพง (Civil forfeiture) กฎหมายฟอกเงินไดกําหนด
มาตรการทางอาญา และมาตรการทางแพงซ่ึงเปนมาตรการรูปแบบใหมสําหรับประเทศไทย34 โดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นอกจากจะลงโทษทางอาญา อันถือ
เปนการกระทําตอผูฟอกเงิน (Action in personam) แลว ยังกําหนดมาตรการริบทรัพยสินทางแพง 
อันถือเปนการกระทําหรือโจมตีตัวทรัพยสิน (Action in rem) ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางกับการริบ
ทรัพยสินทางอาญา กลาวคือ การริบทรัพยสินทางอาญาเปนโทษอยางหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา ศาลจะส่ังริบทรัพยสินไดตอเม่ือมีการดําเนินคดีกับจําเลยและมีคําพิพากษาของศาลวาจําเลย 
 
                                                 

34  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.51). เลมเดิม 
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ไดกระทําความผิดจริง เวนแตเปนทรัพยสินใดท่ีกฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไว เปนความผิด  
แตการริบทรัพยสินทางแพง สามารถเร่ิมตนคดีจากทรัพยสินท่ีสงสัยไดเลย โดยไมจําตองมีการ 
ดําเนินคดีกับจําเลยหรือศาลมีคําพิพากษาวาจาํเลยกระทําความผิดอาญากอน ซ่ึงมีผลใหกระบวนการ
ลดนอยและงายข้ึนเหมาะกับคดีฟอกเงิน อีกท้ัง ขอแตกตางประการสําคัญระหวางการริบทรัพยสิน
ท้ังสองประเภทดังกลาวอยูท่ี ภาระการพิสูจน (Burden of prove) ในการริบทรัพยสินทางอาญาน้ี 
ภาระการพิสูจนจะตกอยูท่ีโจทก โดยโจทกมีหนาท่ีนําเสนอพยานหลักฐานมาพิสูจนใหเขาเง่ือนไข
ตางๆท่ีศาลจะมีคําส่ังริบทรัพยสินดังกลาวได แตการริบทรัพยสินทางแพง ภาระการพิสูจนจะตกอยู
แกจําเลยหรือผูท่ีอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีจะตองพิสูจนวาไมเปนทรัพยสินท่ีศาลจะส่ังริบได  35  
 ท้ังนี้ กฎหมายไดนํามาตรการริบทรัพยสินทางแพงมาใชดังท่ีปรากฏตามความในหมวด 
6 การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน ท่ีวางหลักเกี่ยวกับกระบวนการในการรองขอใหศาลมีคําส่ังให
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด36 ตกเปนของแผนดิน ซ่ึงในการไตสวนคํารองขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน กฎหมายนําเอาหลักการผลักภาระการพิสูจนมาใช ดังท่ีไดปรากฏใน
มาตรา 51 วรรคทาย ท่ีใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินท่ีมีผูกลาวอางวาเปนเจาของท่ี
แทจริงและทรัพยสินนั้นไมเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือไดมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือ
ไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ เปนทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต เม่ือกฎหมายกําหนดขอสันนิษฐาน 
 

                                                 
35  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.217-218). เลมเดิม 
36  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดกําหนดนิยามไว ดังน้ี 
 “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 
 (1)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจาก

การสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึงเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่งเปนความผิดมูลฐานตาม(8) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายดวย 

 (2)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพยสินตาม (1) 
หรือ (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

 ทั้งน้ี ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปล่ียนสภาพไปก่ีครั้งและ
ไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปน
ของบุคคลใด 
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ดังกลาวแลว พนักงานอัยการซ่ึงยื่นคํารองขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามมาตรา  
49 ก็จะตองนําสืบใหเขาขอสันนิษฐานวา ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
จากนั้น ผูท่ีอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอน หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี จะตองพิสูจน
หรือแสดงขอเท็จจริงหักลางขอสันนิษฐาน ถาผูท่ีอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถแสดงใหศาล
เช่ือตามขอเท็จจริงและเหตุผลซ่ึงเสนอตอศาลแลววาตนเปนเจาของทรัพยสินท่ีแทจริง และ
ทรัพยสินนั้นไมเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือไดมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือไดมาโดย
สุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ ศาลก็จะส่ังคืนทรัพยสินให 
แตถาศาลไมเช่ือขอเท็จจริงท่ีแสดงตอศาล ศาลก็จะส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน37 โดยท่ีศาล
อาจจะไมพิจารณาถึงวาผูกระทําความผิดไดรับโทษตามความผิดมูลฐานนั้นๆหรือไม  
 ตามท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนสามารถสรุปโครงสรางและข้ันตอนการตรวจสอบการ
ฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามแผนภูมิแสดงการ
ตรวจสอบการฟอกเงินได ดังน้ี38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

37 คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (น.148-150). เลมเดิม.  
38 ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.106). เลมเดิม. 
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แผนภูมิแสดงการตรวจสอบการฟอกเงิน 
(กรณีเหตุยับยัง้การทําธุรกรรม/ยึด-อายัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาของรองขอคืน  (ม.53) 

เจาของคัดคาน 

(ม.50) 
ประกาศ-แจง 

(ม.49 ว.5) 

ยึด-อายัด (ม.55) 

หลักฐานเชื่อได 
(ม.49) 

ยึด-อายัด ยับย้ังธุรกรรม 

สถาบันการเงิน 
(ม.13, 14) 

สํานักงานท่ีดิน 

(ม.15) 
ผูประกอบอาชีพ 

(ม.16) 

สํานักงาน ป.ป.ง. 
(ม.40) 

คณะกรรมการธุรกรรม 

หรือ 

เลขาธิการ 
(ม.34) 

อัยการ 
(ม.49) 

ศาลแพง 
(ม.49, 59) 

คืน 

(ม.51,57 ว.4) 
ตกเปนของแผนดิน 

(ม.51 ว.1) 

คืน (ม.53,57 ว.4)

3 วัน* 

(ม.35) 
10 วัน 
(ม.36) 

คณะกรรมการ 
ปปง. 
(ม.37) 

คณะกรรมการ 
ปปช. 
(ม.37) 

90 วัน * 

คณะกรรมการ 
(ม.48 ว.5) 

เลขาธิการ 

อัยการ 

ศาลฯ ดวน 

* เลขาธกิาร ป.ป.ง. สั่งยับย้ังหรือยึด-อายัดไดในกรณีจําเปนเรงดวน 

ผูทําธุรกรรม 
คัดคาน 
(ม.48ว.4) 

ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิแสดงการตรวจสอบการฟอกเงิน 
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2.3  มาตรการในการรายงานธุรกรรมและลักษณะขององคกรท่ีมีความเสี่ยงตอการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน 
 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีสวนสําคัญท่ีจะชวยในการตัดวงจร 
การกออาชญากรรมซ่ึงเปนเปาหมายของกฎหมายดังกลาว ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจะบรรลุผลสําเร็จสมดังเจตนารมณของกฎหมายหรือไม จําเปนท่ีจะตอง
ไดรับความรวมมือประสานงานกันท้ังจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดกําหนดมาตรการใหมีตรวจสอบขอเท็จจริง รายงานการทําธุรกรรม 
และการเก็บรักษาขอมูลตางๆ เพื่อทําใหปรากฏรองรอยทางเอกสารในการติดตามอาชญากรตอไป  
 2.3.1 แนวคิดและความจําเปนในการรายงานธุรกรรม  
 เม่ืออาชญากรไดกระทําความผิดใดๆ แลว ยอมนํามาซ่ึงผลประโยชนหรือรายไดจํานวน
มหาศาล  ความตองการตอไปของอาชญากรก็คือ ทําอยางไรท่ีจะปกปดการกระทําความผิดของตน 
การนําผลประโยชนในรูปของเงินสดหรือทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวพันกับการกระทําความผิด ไปทํา
การเปล่ียนสภาพใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินซ่ึงบุคคลท่ัวไปหลงเช่ือวาเปนเงินหรือทรัพยสินท่ี
ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือท่ีเรียกวา การฟอกเงิน เปนวิธีการหนึ่งในการขจัดรองรอยของการ
กระทําความผิด39  ซ่ึงการฟอกเงินนั้น นักฟอกเงินมักเลือกใชสถานท่ีซ่ึงยากแกการถูกตรวจสอบการ
ทําธุรกรรม มีจํานวนเงินสดหมุนเวียนสูงและมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ท่ีไมมีประสิทธิภาพเปนแหลงสําหรับการฟอกเงิน อาทิเชน สถาบันการเงินตางๆ ตลาดหลักทรัพย 
ตลอดจนธุรกิจของเอกชนตางๆ ท่ีไมมีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ทําใหการ
ฟอกเงินเปนไปอยางงายดาย และการสืบสวนสอบสวนเปนไปดวยความยากลําบาก40 เชน ธุรกิจ
คาขายอสังหาริมทรัพยและสินทรัพยมีคาชนิดตางๆ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกิจคาของเกา 
เปนตน และการฟอกเงินไดพัฒนารูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนการนําเงินสด
ติดตัวออกนอกประเทศ การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ การสงหรือโอนเงินออกนอก
ประเทศ การจัดต้ังบริษัทหรือกิจการข้ึนบังหนา การดําเนินธุรกรรมหรือการซ้ือขายอ่ืนๆ รวมไปถึง
การนําเงินสกปรกไปซ้ือทรัพยสินท่ีมีคาหรือมีราคาตาง ๆเก็บไว เชน รถยนต ท่ีดิน เคร่ืองประดับ
ตางๆ ทองคํา ฯลฯ  
 การฟอกเงิน เปนอาชญากรรมซ่ึงมีลักษณะเปน “Victimless Crimes” หรืออาชญากรรม
ท่ีไมมีผูเสียหาย ซ่ึงเม่ือไมมีผูเสียหายปรากฏอยางชัดเจนแลว ทําใหไมมีผูใดรองเรียนใหดําเนินคดี 
 
                                                 

39  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.126-127). เลมเดิม. 
40  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.51). เลมเดิม. 
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กับผูกระทําความผิด อีกท้ังแมรัฐจะเขาดําเนินคดีให ผูนั้นก็จะไมใสใจท่ีจะเปนพยานหรือใหความ
รวมมือหาพยานหลักฐานหรือสนใจท่ีจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตามกฎหมาย แตจะมองวา
การรวมมือกับรัฐเพื่อจัดการกับผูกระทําความผิดทําใหตนเองเดือดรอนเสียหาย เสียผลประโยชนไป
ดวย การดําเนินคดีกับอาชญากรรมประเภทน้ีจึงเปนไปโดยยากลําบาก  ท้ังการเร่ิมดําเนินคดี การ
แสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของผูกระทําผิด และความรวมมือตางๆ ของผูท่ีเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิด ยิ่งไปกวานั้น การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน ยังมีขอจํากัดจาก
กฎเกณฑเร่ืองการรักษาความลับของผูมีวิชาชีพ โดยเฉพาะหากธนาคารเขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้น 
การปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินจึงตองหามาตรการที่จะจัดการกับ Victimless Crimes
โดยเฉพาะเจาะจง มิใชนํามาตรการท่ัวๆ ไปมาใชเหมือนความผิดอาญาอ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะพิเศษ41  
 เนื่องจากสถาบันการเงินมักถูกใชเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงิน จึงเกิดแนวคิดวาการ
แกไขปญหาการฟอกเงินใหประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะในระยะยาวท่ีจะขจัดการฟอกเงินใหถึงท่ีสุด
ไมควรเปนความรับผิดชอบฝายเดียวของรัฐหรือหนวยงานบังคับใชกฎหมาย แตตองอาศัยเจตจํานง
รวมกันของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังความรวมมือรวมใจของสาธารณชนและหนวยงานภาคเอกชน 
ดวย ทําใหมีการทบทวนและพัฒนาแนวคิดเพ่ือแกไขปญหานี้ โดยรัฐจําตองมีมาตรการเสริมในการ
กําหนดใหธนาคารหรือผูมีหนาท่ีเกี่ยวของและตองสงสัยเปนผูมีหนาท่ีสอดสองและแจงท่ีมา 
ของเงินจํานวนมากท่ีเขาสูกระแสของธนาคารหรือแหลงของเงิน เพ่ือใหสามารถพิสูจนทราบถึง
แหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ท่ีนํามาใชประกอบธุรกรรม ทําให
การติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเปนไปโดยงาย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน42 
  ประเทศไทย ไดนําแนวคิดดังกลาวมาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยการกําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดิน และ 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรมเพื่อให
ปรากฏ “รองรอยทางกระดาษ” ท่ีสําคัญ เพราะนอกจากจะไดทราบช่ือ ท่ีอยู อาชีพการงานของผูทํา
ธุรกรรมแลว ยังสามารถพิสูจนทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินจํานวนมากท่ีถูกนํามาใชทําธุรกรรม และ
ยังทราบถึงความเคล่ือนไหวของกระแสเงินตราภายในประเทศหรือเงินตราท่ีนําเขาหรือสงออกนอก

                                                 
41 จาก “ขอที่ควรคาํนึงเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน,” โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, (2537, กรกฎาคม-

สิงหาคม), ดุลพาห 41 ฉบับ 2537, น.47 
42 จาก กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององคกรที่มี

ความเสี่ยงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.54-57), โดย  
ขจีรัตน อัครจิตสกุล, 2551, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ประเทศ หรือท่ีฝากไวในสถาบันการเงินตางๆ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะชวยใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาท่ีบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้43 
 1. ชวยใหการสืบสวนสอบสวนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเปนไปไดงายข้ึน โดย 
ไมตองขอขอมูลจากบัญชีลับของธนาคาร 
 2. ชวยใหพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐมีทางเลือกท่ีจะบังคับใชกฎหมายไดครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน กลาวคือ อาจบังคับใชตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากเขาหลักเกณฑ
ตามกฎหมายนี้ แตถาไมเขาหลักเกณฑก็อาจใชกฎหมายภาษีอากร หากภายหลังตรวจพบวามีการ
เพิกเฉยไมยื่นรายการเสียภาษีใหถูกตอง ซ่ึงการเพิกเฉยไมรายงานนี้ก็จะมีความผิดทางอาญาดวย
เชนกัน ถือเปนการติดอาวุธใหมใหกับเจาหนาท่ีปราบปราม 
 3. ชวยใหพนักงานเจาหนาท่ีตั้งขอสังเกตุไดโดยงายวาผูมีหนาท่ีตองรายงานและแสดง
ตนตามกฎหมายน้ีแตกลับเพิกเฉยไมรายงานนั้น นาจะมีพิรุธวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
หรือมีการหลีกเล่ียงภาษี ซ่ึงจะไดทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 
 4. เปนการปองปรามมิใหมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะถาไมรายงานและ
แสดงตน หรือรายงานเท็จก็จะตองรับโทษทางอาญา ซ่ึงจะไมคุมกับการเส่ียง 
 5. เพื่อใหทราบการไหลเวียนของเงินตราท่ีใชทําธุรกรรมเปนไปตามกลไกของตลาด
อยางอิสระ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
 2.3.2  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542   
   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหผูท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงที่จะถูกใชในการฟอกเงิน มีหนาท่ีในการรายงานการทํา
ธุรกรรม และดําเนินการประการอ่ืนๆเพ่ือปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกําหนดไวใน
หมวด 2 วาดวยการรายงานและการแสดงตน ซ่ึงผูมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดแก 
  1) สถาบันการเงิน  
 สถาบันการเงินถือเปนหนวยรบแนวหนา (Frontier) ในการตอสูกับการฟอกเงิน44 เพราะ
ตองเผชิญกับอาชญากรซ่ึงตองการยึดครองและใชสถาบันการเงินเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงิน ดวย
เหตุนี้บรรดาประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาว จึงไดสรางความรวมมือกันระหวาง 
 
                                                 

43  ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.81). เลมเดิม. 
44  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.153). เลมเดิม. 
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ประเทศเพ่ือตอตานการฟอกเงิน และพยายามหามาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
โดยกําหนดวิธีการเพื่อใหสถาบันการเงินมีสวนชวยรัฐดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินดวย เชน การกําหนดใหลูกคาของธนาคาร หรือสถาบันการเงินตองแสดงตนท่ีแทจริง 
(Customer Identification) โดยไมอนุญาตใหใชช่ือบัญชีปลอม นามแฝง หรือใชรหัส หรือบัญชีท่ี 
ไมสามารถระบุเจาของผูรับประโยชนท่ีแทจริง การบังคับใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีในการทําความ
รูจักลูกคาของตนใหดี (Know Your Customer) ซ่ึงหมายถึง ความประสงคท่ีจะใหสถาบันการเงินใช
มาตรการท่ีสมเหตุสมผลในการตรวจสอบขอมูลแทจริงเกี่ยวกับตัวลูกคาและธุรกิจของลูกคา และ
การกําหนดใหสถาบันการเงินตองรายงานขอมูลทางการเงินในจํานวนท่ีเกินกวากฎหมายกําหนด 
เงินท่ีผิดปกติหรือนาสงสัยตอหนวยงานของรัฐ เปนตน45 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดกําหนด
นิยามของคําวา “สถาบันการเงิน” หมายความวา  
 1. ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามท่ีไดมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน
โดยเฉพาะ 
 2.  บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 3.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวาดวย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 
 4.  บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
 5.  สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณท่ีมีทุนดําเนินการซ่ึงมีมูลคาหุน
รวมต้ังแตสองลานบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ให
สินเช่ือรับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซ่ึงเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ 
 6.  นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
45 จาก “บทบาทและภาระหนาที่ของสถาบันการเงินกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน,” 

(น.1), โดย วีระพงษ บุญโญภาส, 2541, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยไดอะไรจากกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยศูนยขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.   

DPU



37 

 จากบทนิยามดังกลาว จะเห็นไดวาสถาบันการเงิน ไดแบงเปน 2 ประเภท คือ สถาบัน
การเงินในรูปของธนาคาร ซ่ึงเปนสถาบันการเงินในความหมายด้ังเดิม และสถาบันการเงินท่ีมิใชใน
รูปของธนาคาร ซ่ึงไมวาจะเปนสถาบันการเงินรูปแบบใดลวนมีหนาท่ีในการรายงานการทํา
ธุรกรรมตอสํานักงานปปง.ท้ังส้ิน  
 ในบางกรณี ธุรกรรมทางการเงินอาจไมไดดําเนินการผานทางสถาบันการเงินเทานั้น 
แตอาจดําเนินการผานทางธุรกิจหรือวิชาชีพอ่ืน ดังนั้น เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กฎหมายจึงไดกําหนดใหนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจ
อ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเงิน ตองมีหนาท่ีเชนเดียวกับสถาบันการเงินท่ัวไปดวย โดยบัญญัติใหกําหนด
ประเภทของนิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอ่ืนนั้นลงในกฎกระทรวง46 ซ่ึงปจจุบันไดแก กฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได
กําหนดให นิติบุคคลดังตอไปนี้เปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 (1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย 
 (2) นิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
 (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน 
 (4) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
 (5) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา 
 (6) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา 
 อยางไรก็ตาม แมตามบทนิยามของคําวา สถาบันการเงิน ตามมาตรา 3 ดังกลาว จะมี
ความหมายรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย แตธนาคารแหงประเทศไทยไดรับยกเวนไมตองถูก
บังคับใหปฏิบัติภาระหนาท่ีเชนสถาบันการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23 บัญญัติไว 
 
 
                                                 

46 การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.117-118). เลมเดิม 
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 2)  สํานักงานท่ีดิน  
 เนื่องจาก อาชญากรอาจนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด หรือ
เกี่ยวกับการกระทําความผิดมาเปล่ียนสภาพเปนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยได สํานักงานท่ีดิน จึงอาจ
ถูกใชเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงิน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 จึงไดกําหนดให สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดิน
สาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปปง.  
 3) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 (องคกรท่ีมิใชสถาบันการเงิน หรือ Non-bank) 
 เนื่องจากปจจุบันผูกระทําความผิดมูลฐานไมไดใชสถาบันการเงินหรือธุรกิจอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับการเงินเปนแหลงในการฟอกเงินเทานั้น อาชญากรยังไดใชชองทางจากการประกอบ
อาชีพบางประเภทซ่ึงมิใชการดําเนินการของสถาบันการเงิน แตมีการใชทุนทรัพยหมุนเวียนนับรอย
นับพันลานบาท และมีการทําธุรกรรมเก่ียวกับเงิน ไมวาจะเปนเงินสดหรือการโอนเงินผานสถาบัน
การเงินแตปราศจากการถูกตรวจสอบจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือมีการตรวจสอบท่ีไมเขมงวดนัก เปน
แหลงในการฟอกเงิน ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 จึงไดกําหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทซ่ึงมิใชสถาบันการเงินดังตอ ไป
นี้ มีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 1.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ีปรึกษาใน
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงิน 
 2.  ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับท่ีประดับดวย 
อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 
 3.  ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต 
 4.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
 5.  ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและ 
คาของเกา 
 6.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
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 7.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
 8.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง 
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 9.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
 ท้ังนี้ แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการของการรายงาน ซ่ึงเปนรายละเอียดในทาง
ปฏิบัติ ตามมาตรา 17 กําหนดใหเปนไปตามกฎกระทรวง และหากการรายงานของผูมีหนาท่ีรายงาน
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ถาผูรายงานกระทําการรายงานโดยสุจริต ผูรายงานนั้น
ไมตองรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา ตามท่ีมาตรา 19 บัญญัติยกเวนความรับผิดไว 
  หากสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพบางประเภทซ่ึงมิใชสถาบันการเงิน ตาม
มาตรา 16 ฝาฝนไมรายงานการทําธุรกรรม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไม
เกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง ตามมาตรา 62 และ
หากรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ี
ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ ตามมาตรา 63 สวนสํานักงานท่ีดินตามมาตรา 15 ฝาฝนไมรายงานการทําธุรกรรมหรือรายงาน
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จฯ ไมตองรับโทษตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ เนื่องจากมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีอยูแลว47  
 นอกจากหนาท่ีในการรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแลว พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดหนาท่ี
ประการอ่ืนเพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 
 1. หนาท่ีในการจัดใหลูกคาแสดงตน (Customer Identification) เปนการนําแนวทางใน
เร่ืองของ Know Your Customer ของอนุสัญญากรุงเวียนนา (The Vienna Convention) และแนว 
นโยบายของกลุมเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) มา
ปรับใช เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสมระหวางการทําธุรกรรมและตัวผูทําธุรกรรมวามีความขัดแยง
กันหรือไม และเพ่ือใหทราบตัวตนท่ีแทจริงของลูกคา ปองกันการใชช่ือและท่ีอยูปลอม หรือ
เอกสารแสดงตนปลอม ทําใหงายตอการติดตาม ซ่ึงตามมาตรา 20 ไดกําหนดใหสถาบันการเงินและ 
 
                                                 

47 ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.79-80). เลมเดิม. 
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ผูประกอบอาชีพบางประเภทซ่ึงมิใชสถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 จัดใหลูกคาแสดงตน ทุกคร้ัง
กอนการทําธุรกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ไมวาธุรกรรมนั้นเขาเง่ือนไขท่ีจะตองรายงานตอ
สํานักงานตามมาตรา13 และมาตรา 16 หรือไมก็ตาม ซ่ึงสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบาง
ประเภทซ่ึงมิใชสถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 ตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดง
ตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย และถาลูกคาเคยแสดงตนไวกอนแลวก็ไมจําเปนตองแสดงตน
ในการทําธุรกรรมคร้ังหลังซํ้าอีก แมเปนธุรกรรมท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดไวใหลูกคาตองแสดงตนก็
ตาม สวนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการแสดงตนจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด48  
 ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงที่กําหนดประเภทของธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและ 
ผูประกอบอาชีพฯ ตามมาตร 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกคร้ังกอนการทําธุรกรรม ไดแก 
กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคา
แสดงตน พ.ศ. 2554 และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดรายละเอียด
วิธีการในการจัดใหลูกคาแสดงตนไว 
 2.  หนาท่ีในการกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกี่ยวกับการ
ฟอกเงินของลูกคา และการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ตามมาตรา 20/1 

กําหนดใหสถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพซ่ึงมิใชสถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (1) และ (9) 
ตองดําเนินการดังกลาว โดยตองตรวจสอบเปนระยะจนส้ินสุดดําเนินการเม่ือมีการปดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธกับลูกคา ซ่ึงกรณีนี้เปนการบัญญัติเพิ่มเติมข้ึนมาเพื่อใหสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพซ่ึงมิใชสถาบันการเงินบางประเภทมีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับตัวลูกคามากยิ่งข้ึน และเพื่อให
สอดคลองกับหลักสากลมากข้ึน สําหรับขอบเขต หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ในปจจุบันจะเปนไปตามท่ีกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาพ.ศ. 2556 กําหนดไว 
 3. หนาท่ีในการจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับธุรกรรม ตามมาตรา 21 ได
กําหนดใหสถาบันการเงิน จะตองจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับธุรกรรม หากเปนการ
ทําธุรกรรมตามมาตรา 13 กลาวคือ เปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
(ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวา 2 ลานบาท ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาเกินกวา 
5 ลานบาท) หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อท่ีลูกคาจะไดใหขอมูลแกสถาบันการเงิน 
อันเปนการแสดงความบริสุทธ์ิในการทําธุรกรรมนั้น และถาลูกคาปฏิเสธท่ีจะบันทึกขอเท็จจริง 
สถาบันการเงินจะตองจัดทําบันทึกเอง แลวแจงใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
                                                 

48 ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.147). เลมเดิม. 
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ทราบทันที49 สําหรับแบบ รายการ หลักเกณฑและวิธีการในการบันทึกขอเท็จจริง ในปจจุบัน มี
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดไว 
 4. หนาท่ีในการเก็บรักษาขอมูล เนื่องจาก รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึก
ขอเท็จจริง เปนเอกสารหลักฐานสําคัญท่ีแสดงความบริสุทธ์ิของการทําธุรกรรมท่ีจะนําไปสูตัว
ผูกระทําการฟอกเงินและผูกระทําความผิดมูลฐานตอไป50 ดังนั้น มาตรา 22 จึงไดกําหนดใหสถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพฯตามมาตรา 16 มีหนาท่ีในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง
ตนของลูกคาตามมาตรา 20 เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา และสถาบันการเงินมีหนาท่ีเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับ
การทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงของลูกคา ตามมาตรา 21 เปนเวลาหาปนับแตไดมีการทํา
ธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงแลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา เวนแตจะไดรับแจงเปน
หนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน และมาตรา 22/1 ไดกําหนดใหสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามมาตรา 20/1 เปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธกับลูกคา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมาย
ฟอกเงินสําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการมีอํานาจแจงเปนหนังสือเพื่อใหขยายเวลาไดแลวรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบ   
 อนึ่ง ผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามหนาท่ีดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง ตามมาตรา 62 และสถาบันการเงินซ่ึงจัดทําบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมของ
ลูกคา ตามมาตรา 21 วรรคสอง โดยแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปกความจริงท่ีตองแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 63 
 2.3.3  ธุรกรรมและการรายงานการทําธุรกรรม 
 กฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ  มีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม ซ่ึงคําวา “ธุรกรรม” 
โดยทั่วไปมักใชกันในธุรกิจการเงินการธนาคาร เชน การฝาก ถอน หรือโอนเงิน เปนตน แตเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการตามมาตรการของกฎหมายฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 จึงไดกําหนดนิยามของคําวา “ธุรกรรม” ใหหมายความ

                                                 
49  คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (น.126). เลมเดิม. 
50  แหลงเดิม.  (น.127). 
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วา กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ 
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 จากบทนิยามดังกลาว อาจแบงออกเปนการกระทําประเภทตางๆ ได 3 ประการ คือ 
 1.  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการทํานิติกรรมหรือสัญญา เชน การดําเนินการเกี่ยวกับการทํา
สัญญาซ้ือขาย การทําพินัยกรรม การเชาหรือจํานองทรัพยสิน เปนตน 
 2.  การดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน ทางการเงินหรือทางธุรกิจ เชน การซ้ือขายต๋ัวแลกเงิน 
การซ้ือเงินตราตางประเทศ 
 3.  การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน การขายที่ดิน ส่ิงปลูกสราง หรือ เคร่ืองเพชร 
เปนตน 
 คําวา ธุรกรรม ตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย อาจเปรียบเทียบไดกับคําวา 
Financial Transaction ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Money Laundering Control Act of 1986-MLCA) ซ่ึงมีการรางไวอยางไมรัดกุมนัก และมีการ
ตีความคอนขางจะกวาง ครอบคลุมแทบทุกอยางท่ีเปนการจําหนายจายโอน (Disposition) ซ่ึงกระทํา
ตอทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด จะเห็นไดวา คําวา ธุรกรรม ท่ีกําหนดไวในบทนิยาม 
ตามมาตรา 3 ดังกลาว อาจมีความหมายกวางกวาท่ียกตัวอยางไวมาก ท้ังยังเปดชองวางใหมีการ
ตีความไดหลากหลาย โดยเฉพาะขอความ “การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน” ในตอนทาย แตเม่ือ
ธุรกรรม  เกี่ยวพันโดยตรงกับหนาท่ีในการรายงานและการตรวจสอบการทําธุรกรรม  ซ่ึง
กระทบกระเทือนตอภาระหรือสิทธิของเอกชน ดังนั้น ในกรณีท่ีมีปญหา การตีความจึงควรไป
ในทางท่ีไมเพิ่มภาระหรือกระทบตอเอกชนในทางรายมากเกินไป51 
 ธุรกรรมที่ตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมาย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ52 
 1. ธุรกรรมทั่วไปท่ีตองรายงาน กลาวคือ เปนธุรกรรมที่ทํากันตามปกติท่ัวไป แตมี
ลักษณะเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรม
นั้นตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาว 
 2.  ธุรกรรมท่ีมีลักษณะท่ีตองรายงาน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เรียกธุรกรรมประเภทนี้วา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ธุรกรรมประเภทนี้จึงเปนการ
ทําธุรกรรมท่ีหลีกเล่ียงมิใหมีการรายงานการทําธุรกรรม โดยทําใหมีลักษณะของธุรกรรมไมเขา
หลักเกณฑของกฎหมายท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมนั้นตองรายงาน 

                                                 
51  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.100-101). เลมเดิม. 
52  กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององคกรที่มีความ

เสี่ยงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน (น.58-59). เลมเดิม. 
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 1) ธุรกรรมท่ัวไปที่ตองรายงาน 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะกําหนดลักษณะของ
ธุรกรรม เม่ือมีการทําธุรกรรมกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม หากธุรกรรมนั้นเขา
เง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมตองรายงานการ
ทําธุรกรรมดังกลาว ซ่ึงสามารถแบงลักษณะของธุรกรรมตามหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรายงาน ดังนี้ 
 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินมีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปปง. ตามมาตรา 13 เม่ือมี
การทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เชน การโอนเงิน ฝากเงิน โดยใชเงินสดเกินกวาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงหรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ไดแก 
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลคาทรัพยสินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินตอง
รายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554 โดยกําหนดใหสถาบันการเงิน
ตองรายงานการทําธุรกรรม เม่ือเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนต้ังแต 2,000,000 บาท (สองลาน
บาท) ข้ึนไป เวนแตธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมท่ี
เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยดวย ใหรายงานเม่ือมีจํานวนเงินสดต้ังแต 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ข้ึน
ไป หรือเม่ือธุรกรรมนั้นเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาทรัพยสินต้ังแต 5,000,000 (หาลานบาท) ข้ึนไป 
เวนแตธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ให
รายงานเม่ือมีมูลคาทรัพยสินตั้งแต 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) ข้ึนไป 
 ธุรกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินมีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปปง. ตามมาตรา 15 ไดแก 
 1.  กรณีมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหตองรายงานเม่ือมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ีมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนต้ังแต 2,000,000 บาท (สองลานบาท) หรือกวา
นั้นข้ึนไป 
 2. กรณีอสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหตอง
รายงานเม่ือมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาต้ังแต 
5,000,000 บาท (หาลานบาท) หรือกวานั้นข้ึนไป  
 ธุรกรรมที่ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปปง. ตาม
มาตรา 16 ไดแก ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงในปจจุบัน
กฎกระทรวงที่กําหนดจํานวนเงินสดท่ีผูประกอบอาชีพฯ ตองรายงาน คือ กฎกระทรวงกําหนด
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จํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดซ่ึงผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองรายงานตอสํานักงาน 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 กลาวคือ ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง 
(1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ตองรายงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนตั้งแต 2,000,000 
บาท (สองลานบาท) ข้ึนไป ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (6) ตองรายงานในกรณีเปน
ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนต้ังแต 500,000 (หาแสนบาท)ข้ึนไป และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ตองรายงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนต้ังแต 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาท) ข้ึนไป 
 2) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 นอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดิน และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหนาท่ีตองรายงาน
การทําธุรกรรมท่ัวไปท่ีเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดแลว กฎหมายยังไดกําหนดให
หนวยงานดังกลาวมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมอีกประเภทหนึ่ง หากธุรกรรมนั้นเขาลักษณะ
เปน “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” ซ่ึงตามมาตรา 3 กําหนดนิยามของธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัย  ใหหมายความวา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรม 
เพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย 
 จากบทนิยามดังกลาว กฎหมายไดกําหนดแนวทางเบ้ืองตนเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรม 
ท่ีเหตุอันควรสงสัย ไดแก ธุรกรรมท่ีลักษณะดังตอไปนี้ 
 2.1 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดกําหนดหนาท่ีหลายประการใหหนวยงานตางๆ มีหนาท่ีเพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เชน การกําหนดใหรายงานการทําธุรกรรม การกําหนดใหตองจัดใหลูกคาแสดงตน การ
กําหนดใหตองบันทึกขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับธุรกรรมและเก็บรักษารายละเอียดดังกลาว เปนตน 
ซ่ึงบุคคลผูสุจริตสวนใหญจะยอมรับภาระในการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและธุรกรรมแกสถาบัน
การเงิน สํานักงานท่ีดิน หรือหนวยงานธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตนไปทําธุรกรรมดวย แตหากเปนอาชญากร
หรือนักฟอกเงิน จะไมตองการใหมีขอมูลใดๆ เช่ือมโยงไปถึงตนเองและกิจการสกปรกได จึงตอง
หาทางหลีกเล่ียงไมใหขอมูล เพ่ือไมใหหนวยงานเหลานั้นกระทําการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวได 
โดยใชวิธีการ เชน53 
                                                 

53  คําอธิบายพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  (น.19-20). เลมเดิม. 
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 ซ้ือแคชเชียรเช็คจํานวนมาก ตั๋วแลกเงินหรือเช็คเดินทางหลายตอหลายฉบับโดยแตละ
ฉบับยอดตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพื่อหลีกเล่ียงไมใหสถาบันการเงินตองรายงานให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ หรือพยายามซ้ือเช็ค ตั๋วแลกเงินหรือเช็ค
เดินทางเหลานี้อยูเร่ือยโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 ไปทําธุระท่ีธนาคารรวมกับลูกคาอีกคนหนึ่งแลวแยกยายกันไปคนละชองตางก็พยายาม
ท่ีจะโอนเงินกอนใหญ โดยแตกยอดเงินใหนอยกวาคร้ังละท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ไมตองการจะทําธุรกรรมตามท่ีแจงความประสงคไวอีกตอไป หลังจากท่ีธนาคารบอก
วาตองรายงานการทําธุรกรรมใหแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ 
 ไม เต็มใจที่จะใหขอมูลสําหรับกรอกในรายงานใหทางสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
 เวลาใหขอมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวผูทําธุรกรรมเองมักจะใหขอมูลเพียงนิดเดียวหรือ
บางคร้ังก็แจงเท็จจนธนาคารพิสูจนตัวแทบไมได 
 มีการรับฝากโอนเงินเขามาจํานวนมากในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงแตละยอดท่ีฝากมาไมเกิน
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงอันนาเช่ือวาเปนความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงกฎหมายเพ่ือไมแจงให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ 
 2.2 ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย กลาวคือ ลักษณะของธุรกรรม มีความเกี่ยวของเช่ือมโยง
หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานท้ัง 25 ประการ หรือเกี่ยวของกับการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย เชน54  
 สถาบันการเงินมีขอมูลจากการประสานงานกับตํารวจวา มิสเตอร บี ชาวไนจีเรีย มักจะ
โอนเงินนับลานบาทใหแกนาย ก ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันวาเปนหัวหนากลุมอาชญากรรมลักลอบคายาเสพ
ติดภาคเหนือ 
 นายทุจริต ขาราชการช้ันผูนอย มีทรัพยสินเงินทองเพ่ิมข้ึนโดยไมปรากฏวาประกอบ
อาชีพอ่ืนใด มักจะไดนําเช็คมาข้ึนเงินสดจํานวนมากหลายเดือนติดตอกัน จากขอมูลขาวสารตาม
ส่ือมวลชนตางๆ แสดงวา ผูส่ังจายเปนผูมีอิทธิพลและพัวพันกับการคายาเสพติด 
 จะเห็นไดวานิยามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยเปนเพียง
การกําหนดกรอบกวางๆ เทานั้น ไมมีกฎระเบียบใดๆ วางแนวทางในการพิจารณาไวอยางชัดเจนถึง
ลักษณะของธุรกรรมดังกลาว เนื่องจากเปนหลักการสากลท่ีเปดชองใหผูเกี่ยวของใชประสบการณ
และดุลยพินิจของตนเองใหสอดคลองกับเทคนิควิธีของการฟอกเงินท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
                                                 

54  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.103-104). เลมเดิม. 
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เพื่อใหยืดหยุนสามารถปรับเปล่ียนใชไดกับเทคนิควิธีใหมๆ ในการฟอกเงินท่ีอาชญากรใช อยางไร
ก็ตาม ผูท่ีเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจท่ีดีในเร่ืองนี้ 
เพื่อใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการตรวจสอบลักษณะของธุรกรรมและพฤติกรรมของลูกคาท่ีไม
สุจริต และพัฒนาไปสูความชํานาญตอๆไป55  
 3)  ธุรกรรมท่ีไดรับยกเวนไมตองรายงาน  
 โดยหลักท่ัวไป เม่ือธุรกรรมใดเขาลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานตางๆ 
มีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16 หนวยงานเหลานั้น 
ก็จะตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวตอสํานักงานปปง. อยางไรก็ตาม ในบางกรณี แมจะถือวา
เปนธุรกรรมท่ีเขาหลักเกณฑท่ีจะตองรายงาน แตธุรกรรมนั้นไดรับการพิจารณากล่ันกรองหรือมี
หลักฐานชัดเจนจากหนวยงาน หรือองคกรราชการท่ีเกี่ยวของแลววา เปนธุรกรรมท่ีบริสุทธ์ิหรืออาจ
มีเหตุผลประการอ่ืน เชน เพื่อประโยชนในการสงเสริมการลงทุน เปนตน ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 18 จึงกําหนดใหไดรับยกเวนไมตองรายงาน 
ท้ังนี้ เปนไปตามดุลพินิจของรัฐมนตรี56 ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงในปจจุบัน ไดแก 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหธุรกรรมท่ีไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานตามมาตรา 13 
มาตรา 15 และมาตรา 16 มีดังนี้ 
 1.  ธุรกรรมท่ีพระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ ตั้งแต
ช้ันพระองคเจาข้ึนไปจนถึงช้ันเจาฟา เปนคูกรณี 
 2.  ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนคูกรณี 
 3.  ธุรกรรมท่ีมูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี 
  (ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 
  (ข) มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
  (ค)  มูลนิธิสายใจไทย 
 4.  ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยท่ีทํากับสถาบันการเงิน เวนแต 
  (ก) ธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
  (ข) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเปนเรือกําปน เรือท่ีมีระวางตั้งแตหกตันข้ึนไป 
เรือกลไฟ หรือเรือยนตท่ีมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป รวมท้ังแพดวย 
                                                 

55  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.101-102). เลมเดิม. 
56  คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน (น.125). เลมเดิม. 
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  (ค) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเปนยานพาหนะ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรกล 
อ่ืนใด 
 5.  การทําสัญญาประกันวินาศภัย เวนแตการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันวินาศภัยท่ีคาดวาจะตองจายต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป 
 6.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนท่ีสาธารณประโยชนหรือการ
ไดมาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือมาตรา 1401 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 7. ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริการ ดังตอไปนี้ 
  (ก) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะท่ีมีมูลคานอยกวาเจ็ดแสนบาท 
  (ข)  การบริการเครือขายบัตรเครดิต 
  (ค)  การบริการเครือขายอีดีซี 
  (ง)  การบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงิน 
  (จ)  การบริการหักบัญชี 
  (ฉ)  การบริการชําระดุล 
  (ช)  การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารทาง
การเงินอ่ืนๆ 
 8.  ธุรกรรมท่ีทําผานเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติหรือผานเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ เวนแต
กรณีเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 9.  ธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้ เวนแต
กรณีเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
  (ก) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในสถาบันการเงินหรือ
ภายในผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (9) หรือระหวางสถาบันการเงิน หรือระหวาง 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (9) หรือระหวางสถาบันการเงินกับผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 วรรคหน่ึง (9) ท้ังนี้เฉพาะท่ีทําข้ึนเพื่อสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
วรรคหนึ่ง (9) เทานั้น 
  (ข) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในสถาบันการเงินหรือ
ภายในผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (9) เฉพาะท่ีทําข้ึนเพื่อลูกคารายเดียวกันเทานั้น 
 10. ธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 13 วรรค
หนึ่ง (1) หรือ (2) ท่ีสถาบันการเงินไดรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปปง.แลว ไมตองรายงาน
ตามมาตรา 16 (9) อีก 
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 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
ยังไดกําหนดธุรกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดิน
สาขา และสํานักงานท่ีดินอําเภอ ไดรับยกเวนไมตองรายงานการทําธุรกรรม ในกรณีดังตอไปนี้57 
 1. การทําธุรกรรมท่ีมีสถาบันการเงินเปนคูกรณี เหตุท่ีกฎหมายยกเวนใหสํานักงาน
ท่ีดินไมตองรายงาน เนื่องจากสถาบันการเงินประกอบอาชีพหรือธุรกิจอันเปนท่ีไววางใจของ
ประชาชน ไมไดประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับหรือมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด สถาบัน
การเงินจึงไมอยูในฐานะท่ีจะเปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน อีกท้ัง สถาบันการเงินก็มีหนาท่ีตอง
รายงานการทําธุรกรรมตามที่กฎหมายฟอกเงินกําหนดไวในมาตรา 13 และกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนเงินสดและมูลคาทรัพยสินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 อยูแลว  
 2.  การโอนทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม แมในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตอสํานักงานท่ีดิน อสังหาริมทรัพยจะมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต้ังแตหาลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป สํานักงาน
ท่ีดินก็ไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นตอสํานักงานปปง. ท้ังนี้การโอนในทาง
มรดกใหแกทายาทโดยธรรม คือ การท่ีทายาทนําอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนทรัพยมรดกของผูตายมา
แบงปนกัน ตลอดจนเปล่ียนช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยจากผูตายมาเปนของทายาท 
 2.3.4  ประเภทขององคกรท่ีมีความเส่ียงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 ในการฟอกเงินนั้น อาชญากรมักอาศัยธุรกิจท่ียากแกการถูกตรวจสอบการทําธุรกรรม มี
จํานวนเงินและทรัพยสินหมุนเวียนในธุรกิจสูง และมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินท่ีไมมีประสิทธิภาพเปนสถานท่ีสําหรับการฟอกเงิน ซ่ึงองคกรท่ีมีความเส่ียงท่ีจะถูกใชใน
การกระทําความผิดฐานฟอกเงินมี ดังนี้ 
 1) ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน (Deposit-taking Institutions) 
 ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน มีบทบาทและหนาท่ีในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทําใหในแตละวันจะมีเงินจํานวนมากมาย
มหาศาลผานเขามา และผานออกไปจากสถาบันการเงินประเภทดังกลาว ซ่ึงในบรรดาเงินเหลานี้
อาจจะมีท่ีมาอยางหลากหลายตางกัน โดยอาจมาจากวิถีทางท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดวยเหตุท่ี
ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน มีเครือขายโยงใยท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศท่ัวโลก ทํา
ใหลูกคามีความสะดวกตอการเลือกใชบริการ มีบริการที่กวางขวางและหลายรูปแบบ และมี
                                                 

57  กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององคกรที่มีความ
เสี่ยงตอการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน (น.71-73). เลมเดิม. 

DPU



49 

กฎหมายท่ีเครงครัดในการเก็บรักษาขอมูลทางการเงินซ่ึงเปนความลับของลูกคา58 ทําใหการ
ตรวจสอบการฟอกเงินทําไดยากลําบากหรือไมสะดวกเทาท่ีควรหรือสามารถทําไดแตก็ลาชาจนการ
ตรวจสอบขอมูลมิไดกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด เนื่องจากเงินไดจากการประกอบอาชญากรรม
เหลานั้นถูกโยกยายไปท่ีอ่ืนหมดแลว การฟอกเงินจึงทําไดโดยงายและตอเนื่อง มีรูปแบบ
สลับซับซอน ประกอบกับการท่ีนักฟอกเงินมีความจําเปนอยางยิ่งในการกําจัดเงินสดที่มีจํานวน
มหาศาล ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน จึงเปนสถานท่ีท่ีผูกระทําความผิดนิยมใชในการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินมาโดยตลอด 
 2)  สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร (Non-bank Institutions) 
 เม่ือการฟอกเงินผานทางธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน รัฐมีมาตรการในการตรวจสอบ 
การทําธุรกรรมท่ีเขมงวดและรัดกุมมากยิ่งข้ึน การฟอกเงินจึงเปนไปอยางยากลําบาก ทําใหนักฟอก
เงินพยายามแสวงหาสถาบันการเงินประเภทอื่นท่ีใหบริการคลายธนาคาร (Bank-like services) แต
ไดรับการกํากับดูแลตรวจสอบจากหนวยงานของรัฐนอยกวาธนาคาร อาทิเชน สํานักงานแลกเปล่ียน 
เงินตรา (Bureau de change) หรือสถานใหบริการขึ้นเงินสดจากเช็คหรือรับสงเงิน บริษัทนายหนา
ซ้ือขายหลักทรัพยหรือพันธบัตร บริษัทประกันภัย รวมทั้งธนาคารใตดิน (Underground banks) 
หรือธนาคารคูขนาน (Parallel banks) ธุรกิจและทรัสตทุกรูปแบบ เพื่อใชในการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน  
 3) ธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงิน (Non-financial Institutions) 
 ในปจจุบัน เม่ือกฎหมายเขามาควบคุมและตรวจสอบการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน 
มากข้ึน อาชญากรผูกระทําความผิดตองมองหาลูทางใหมในการเปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินท่ี
ไดมาจากการกระทําความผิด ธุรกิจท่ีไมใชสถาบันการเงินหลายประเภทจึงตกอยูในความเส่ียงท่ีจะ
ถูกใชเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงินเพิ่มมากข้ึน โดยนักฟอกเงินไดใชรูปแบบและวิธีการฟอกเงินท่ี
ตางกันออกไป อาทิเชน59 
 การทําธุรกิจบังหนา อาจทําในรูปของบริษัทหรือธุรกิจอ่ืนท่ีไมอยูในรูปของบริษัท ซ่ึง
การทําธุรกิจนี้ นอกจากจะทําใหนักฟอกเงินสามารถเปล่ียนแหลงท่ีมาของเงินสดหรือทรัพยสินท่ี
ไดมาจากการกระทําผิดกฎหมายใหกลายเปนเงินท่ีสะอาดหรือเสมือนหนึ่งไดมาโดยชอบดวย
กฎหมายแลว บางกรณีหากมีการดําเนินธุรกิจจริง ยังทําใหนักฟอกเงินไดผลกําไรจากการประกอบ
ธุรกิจ รวมท้ังสามารถปดบังซอนเรนตัวผูรับประโยชนท่ีแทจริงซ่ึงเปนผูกระทําความผิดมูลฐานหรือ
องคกรอาชญากรรมไดดวย ดังนั้น การทําธุรกิจบังหนา จึงสามารถตอบสนองตอข้ันตอนและ
                                                 

58  ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.82). เลมเดิม.  
59  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (น.15-17). เลมเดิม. 
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วัตถุประสงคในการฟอกเงินของอาชญากรไดเปนอยางดี ท้ังนี้ การใชบริษัทบังหนาอาจใชบริษัทท่ี
ดําเนินธุรกิจจริงๆ (Active businesses) หรือบริษัทท่ีตั้งแตเพียงในนาม (Shell companies) ซ่ึงใน
กรณีท่ีใชธุรกิจท่ีดําเนินกิจการจริงบังหนา นักฟอกเงินมักจะกอต้ังหรือซ้ือกิจการประเภทท่ีมีการ
ไหลเวียนของเงินสดสูง (Cash-intensive) เนื่องจากงายตอการนําเงินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายไป
ปะปนกับเงินท่ีถูกกฎหมายท่ีไดรับจากการทําธุรกิจนั้นจริงๆ เชน รานคาปลีก รานลางรถ กิจการ 
ตูหยอดเหรียญ ภัตตาคาร และบาร เปนตน สําหรับกรณีท่ีใชบริษัทท่ีตั้งแตเพียงในนามบังหนา หรือ 
ท่ี เ รียกกันวา  Shell corporation หรือ  Ghost company หรือ  Front company มักเกิดในประเทศ
ศูนยกลางการเงินท่ีปลอดภาษี (Tax havens) เนื่องจากสามารถจัดต้ังบริษัทไดงาย เจาของบริษัท
สามารถใหผูอ่ืนยึดถือประโยชนแทนได และซ้ือขายบริษัทไดโดยงาย โดยนักฟอกเงินจะจัดต้ัง
บริษัทข้ึนมาอยางถูกตองตามกฎหมาย แตไมไดประกอบธุรกิจจริง เปนเพียงการจัดต้ังข้ึนมาในรูป
ของบริษัทปลอม เพื่อทําการฟอกเงินเทานั้น 
 การฉอฉลใบเรียกเก็บเงิน (Invoice manipulation) อาจเกิดไดท้ังในกรณีท่ีไมมีการ
ดําเนินธุรกิจจริง แลวใหบริษัทอีกประเทศหน่ึงทําธุรกรรมปลอม (Fictitious transactions) ข้ึนมา
ท้ังหมดเพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัทท่ีตั้งข้ึนแตในนามซ่ึงอยูในประเทศศูนยกลางทางการเงิน ให
บริษัทท่ีตั้งข้ึนแตในนามดังกลาวจายเงินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายแกบริษัทของตนเองในประเทศ  
หรือหากนักฟอกเงินมีธุรกิจท่ีชอบดวยกฎหมายอยูในประเทศท่ีเปนท่ีมาของเงินผิดกฎหมายและ
ประเทศท่ีจะนําเงินไปผานข้ันตอนวางฐานของกระบวนการฟอกเงินโดยการรับชําระเงินตามใบ
เรียกเก็บเงิน การฟอกเงินจะอยูในรูปของใบเรียกเก็บเงินท่ีสูงกวาราคาสินคาอยางไมไดสัดสวน  
 การฟอกเงินในสถานการพนัน (Gambling operations) ในประเทศท่ีอนุญาตใหเปด
สถานการพนันโดยถูกกฎหมาย สถานการพนันมีความเส่ียงเปนอยางมากท่ีจะถูกใชเปนสถานท่ีใน
การฟอกเงิน เนื่องจากในแตละวันสถานการพนันจะมีเงินสดหมุนเวียนเขาออกเปนจํานวนมาก 
(Highly cash intensive) แตผูประกอบการไมอาจรูช่ือท่ีแทจริงของลูกคาได อีกท้ัง สถานการพนัน
ยังไมมีการกํากับดูแลเขมงวดเทาธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน  
 การนําเงินท่ีไดมาจากการทําผิดกฎหมายไปซ้ือสินทรัพยมีคาทุกชนิด เชน ทองคํา  
เพชร พลอย อัญมณีตางๆ ซ่ึงสามารถเปล่ียนกรรมสิทธ์ิกันดวยการครอบครอง ไมมีกฎหมาย
กําหนดใหตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ จากน้ันนําสินทรัพยดังกลาวไปฝากเก็บท่ี
ตูนิรภัยของธนาคาร แลวทยอยนําออกขายเพื่อนําเงินท่ีไดจากการขายโอนไปยังบัญชีของบริษัทซ่ึง
ตั้งข้ึนแตในนาม หรือการใหดวยสินน้ําใจเปนฉากบังหนาผูกระทําความผิดในการกระทําการ
คอรัปช่ัน และฟอกเงินตอไป60 
                                                 

60  แหลงเดิม.  (น.44). 
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 การฟอกเงินในองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก สมาคม มูลนิธิ หรือวัด เปนวิธีการฟอก
เงินท่ีแนบเนียนกวาการฟอกเงินในธุรกิจอ่ืน เนื่องจากมักเกิดในรูปของเงินบริจาคท่ีผูบริจาคยินยอม
มอบใหองคกรการกุศล ท้ังยินยอมมอบโดยสุจริตจึงไมติดใจท่ีจะดําเนินคดีกับผูกระทําผิด หรือโดย
ทุจริตรวมมือกับผูกระทําการฟอกเงินเสียเอง อีกท้ังกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมนั้นมักจะมี
อํานาจมากในสังคม จึงยากท่ีจะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได วิธีการฟอกเงิน เชน การจัดต้ังมูลนิธิ
ข้ึนมาเพื่อบังหนาโดยแสดงวัตถุประสงควาเพ่ือชวยเหลือผูยากไรหรือเพื่อสาธารณกุศล แต
เบ้ืองหลังนําเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเขามาในมูลนิธิ หรือสมาคมอันมีลักษณะเปนการ
ฟอกเงิน ตัวอยางเชน ผูดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูงจัดต้ังมูลนิธิข้ึนมา
และกระทําผิดกฎหมายโดยทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีในการชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําใหตนเอง
ไดรับคาตอบแทนในการกระทําดังกลาว แลวใหบุคคลท่ีตนชวยเหลือนั้น บริจาคเงินในแกมูลนิธิท่ี
ตนจัดต้ังข้ึน แลวคณะบุคคลซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของมูลนิธินั้นก็จะนําเงินไปจาย
คืนใหแกตนในรูปของการใหสวัสดิการแกสมาชิก หรือคนในครอบครัว เชน เงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล เงินเพื่อเปนทุนในการศึกษา หรือจัดกิจกรรมข้ึนบังหนาแตแทจริงแลวเปนขออางเพื่อ
พักผอน  
 วัด เปนอีกหนึ่งองคกรไมแสวงหากําไรที่มีความเส่ียงในการถูกใชเปนเคร่ืองมือในการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงินเชนกัน โดยใชวิธีการ เชน บางวัดจะสรางภาพใหประชาชนเกิดความ
ศรัทธา โฆษณาชวนเช่ือผสมผสานกับหลักธรรมะจนทําใหมีผูทําบุญมากมาย อันเขาขายเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานฉอโกงประชาชนซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือไดเงินบริจาคมาเปนจํานวนมหาศาลแลวก็จะนําเงินท่ีได
นั้นไปเปล่ียนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยหรือบริจาคใหบุคคลอ่ืนเปนการสวนตัว หรือใหตัวแทนถือ
กรรมสิทธิแทนไวกอนท่ีจะโอนมาเปนของผูกระทําผิดฐานฟอกเงิน61 หรือ ผูกระทําความผิดนําเงิน
หรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดไปฝากไวท่ีวัดโดยเจาอาวาสรูเห็นเปนใจแลวใหคน
ท่ัวไปเช่ือวาเปนเงินหรือทรัพยสินท่ีบุคคลผูสุจริตนํามาถวายวัดท้ังท่ีไมไดมีการบริจาคจริง หรือ 
กรณีท่ีนักการเมืองทองถ่ินกระทําการทุจริตตอหนาท่ีตั้งงบประมาณการบํารุงซอมแซมวัดในทองท่ี
ท่ีตนรับผิดชอบสูงเกินจริง แลวจัดตั้งบริษัทรับเหมากอสรางซ่ึงตนเองและพวกพองเปนผูถือ
ประโยชนอยูเบ้ืองหลัง รับงานกอสรางจากวัดทําใหไดรับเงินคากอสรางนั้น 
 

                                                 
61  จาก การฟอกเงินโดยองคกรที่ไมแสวงหากําไร ศึกษาเฉพาะกรณีขอเสนอแนะพิเศษของหนวย

ปองกันอาชญากรรมทางการเงิน  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.63), โดย  สกนธกาญจน  ปฎกานนท, 
2550, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2.4  องคกรท่ีไมแสวงหากําไรในประเทศไทย 
 องคกรท่ีไมแสวงหากําไร (Nonprofit organisation หรือ NPO) เปนช่ือเรียกองคกรท่ีมี
จุดมุงหมายสนับสนุนกลุมท่ีมีความคิดเห็นพองกัน โดยเนื้อหาของแตละองคกรจะมีหลายประเภท 
เชน ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุงหมายในดานอ่ืนๆ โดยการ
ดําเนินงานท้ังหมดขององคกรจะไมมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย ไมหาผลประโยชนเขาสูองคกร 
แตมีรายไดจากคาลงทะเบียน คาบํารุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดมาจากการ
บริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา62 ซ่ึงตามรายงานผลการสํารวจองคการเอกชนที่ไมแสวงหาผล
กําไร พ.ศ. 2550 จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ63 พบวา ประเทศไทยมีจํานวนองคการเอกชนท่ี
ไมแสวงหาผลกําไรทั่วประเทศท้ังส้ิน ประมาณ 65,457 แหง โดยองคการที่มีจํานวนมากท่ีสุด คือ
องคการท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับศาสนา คิดเปนรอยละ 63.2 ซ่ึงองคการเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร
ท่ัวประเทศน้ัน มีรายรับท้ังส้ินจํานวน 136,921.6 ลานบาท โดยรายรับสวนใหญขององคการนั้นจะ
มาจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน ไดแก การบริจาคของประชาชนท่ัวไป องคการเอกชนอ่ืนใน
ประเทศ องคการเอกชนอ่ืนตางประเทศ เงินชวยเหลือจากรัฐบาล และจากองคการหลัก รองลงมา
เปนรายรับจากเงินสงเคราะห และจากการจําหนายสินคาและบริการขององคการ จากดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร จากคาธรรมเนียมสมาชิก เงินปนผล กําไรจากการจําหนายสินทรัพย และอื่นๆ 
ตามลําดับ  
 2.4.1  ความหมายขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
 องคกรท่ีไมแสวงหากําไร หมายถึง องคกร มูลนิธิ สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง 
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินงานหรือทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของสวนรวม มิใชเฉพาะกลุม มีการ
ดําเนินงานในดานตางๆ เชน ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และการ
สาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยเปนองคกรท่ีปกครองตนเองและมีคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบาย
และตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ซ่ึงการดําเนินงานขององคกรจะไมแสวงหาผลกําไรและไมมีการนํา
รายไดหรือผลกําไรมาแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก   
 องคกรทางศาสนา จัดเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรประเภทหนึ่งในประเทศไทยที่ตอง
จดทะเบียน โดยเปนองคกรท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อดําเนินงานหรือทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวมใน
การเผยแพรและจัดพิธีกรรมทางศาสนา ดูแลสถานท่ีอันเปนท่ีเคารพบูชา สถานท่ีในการทําสมาธิ
หรือการปฏิบัติกิจทางศาสนา การดําเนินงานขององคกรทางศาสนาเปนการดําเนินงานโดยไมหวัง
ผลกําไรใดๆ ซ่ึงองคกรทางศาสนา ไดแก โบสถคริสต สุเหรา วัด รวมถึงลัทธิและนิกายตางๆ ดังนั้น 
                                                 

62 http://th.wikipedia.org 
63  http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surbus4-6-4.html 
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วัด จึงเปนองคกรไมแสวงหากําไรในประเทศไทยประเภทหนึ่ง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. 2505 กําหนดใหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป 
 
2.5  วัดและศาสนธุรกิจ 
  พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญเคารพนับถือ วัด ซ่ึงเปนสถานท่ี
ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนจึงมีความสําคัญตอสังคมไทยต้ังแตอดีตมาเปนเวลาชานาน 
จากขอมูลสถิติจํานวนวัดในประเทศไทยพบวา วัด มีจํานวนมากถึง 39,448 วัด64 โดยในปจจุบัน 
พุทธศาสนิกชนไดเขามามีบทบาทในการทํานุบํารุงรักษาวัดและพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ทําให
มีบุคคลจํานวนหนึ่งนําเอาพระพุทธศาสนาไปสูทางแสวงหาผลประโยชนในทางพาณิชย หรือเปน
การประกอบศาสนธุรกิจ หรือพุทธพาณิชย ดวยการระดมเงินหรือทรัพยสินจํานวนมหาศาลเขาวัด 
จึงมีจํานวนเงินสดหล่ังไหลเขาสูวัดในรูปของเงินทําบุญเปนจํานวนมหาศาล และ วัด ก็มีจํานวน
มากมายท่ัวประเทศ แตการจัดเก็บขอมูลทางการเงินของวัดยังทําไดไมดีนัก ตลอดจนไมมีกฎหมาย
ซ่ึงมีสภาพบังคับใหวัดตองมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ท้ังไมมีกฎหมายควบคุมการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัดท่ีเพียงพอ วัด ซ่ึงเปนองคกรทางศาสนาและเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
 
จึงมีความเส่ียงที่จะถูกผูกระทําความผิดใชในการฟอกเงินได ดังนั้น ในสวนนี้จะไดอธิบายถึง
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูแลควบคุมการบริหารทรัพยสินของวัดเพื่อหามาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจตอไป 
  2.5.1 ความหมายและรูปแบบของวัด 
 วัด เปนท่ีตั้งหรือสถานท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุ เชน พระพุทธรูป พระเจดีย เปนสํานัก
อาศัย ศึกษาทํากิจกรรมและบําเพ็ญสมณธรรมของบรรพชิต อันเปนสวนสําคัญของพระพุทธศาสนา 
และเปนศูนยกลางประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญความดีของพุทธบริษัทซ่ึงเปนจริยธรรมและวัฒนธรรม
ของชาติ65 
 
 

                                                 
64  บัญชีรายช่ือวัดทั่วประเทศ จัดทําโดย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.  สืบคน 5 พฤศจิกายน 

2557, จาก http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=917:2009-08-01-17-09-
57&catid=77:2009-07-14-14-27-10&Itemid=388 

65  จาก คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.138), โดย ปล้ืม โชติษฐยางกูร, 2553, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
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 1)  ความหมายของวัด  
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254266 วัด หมายถึง สถานท่ีทางศาสนา 
โดยปรกติมีโบสถ วิหาร และท่ีอยูของสงฆ หรือนักบวช เปนตน  
   สําหรับความหมายของวัดตามกฎหมายนั้น มิไดมีกฎหมายฉบับใดกําหนดนิยาม
ความหมายของวัดไวอยางแจงชัด แตเม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑในการตั้งวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 อาจสรุปความหมายของวัดตามกฎหมายไดวา วัด คือ สถานที่เคารพ
ทางพระพุทธศาสนา เปนท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆ เพื่อประกอบศาสนกิจตางๆ ตามความเช่ือทาง
ศาสนา เพื่อสนองความตองการของชุมชน และตองไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนโดยชอบดวย
หลักเกณฑตามกฎหมายเทานั้น จึงจะมีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงความเปนวัดโดยชอบดวยกฎหมาย
จะเร่ิมเม่ือมีการประกาศต้ังวัดในราชกิจจานุเบกษา สถานท่ีท่ีสรางข้ึนเปนท่ีพักอาศัยของภิกษุสงฆ
ท่ีไมไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนหรือจัดต้ังข้ึนโดยมิชอบดวยกฎหมายจะไมมีสถานะเปนวัดแต 
อยางใด67 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลนั้น ทําใหวัดมีสิทธิและหนาท่ีตามท่ี
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 66 และมาตรา 67 บัญญัติไว กลาวคือ วัดยอมมีสิทธิและ
หนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแหง
อํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคของวัด68 ซ่ึงการใดก็ตามท่ีเปนไปเพื่อความต้ังม่ันแหงพระธรรมวินัย 
และความสงบสุขของสมณะ การนั้นอยูในวัตถุประสงคของวัด หากการใดนอกเหนือวัตถุประสงค
ดังกลาว วัดยอมไมมีสิทธิและหนาท่ีท่ีจะทําได อีกท้ัง วัดยังมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา ดังนั้น วัดจึงสามารถถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ปองกันรักษาทรัพยสิน และติดตาม
ทรัพยสินกลับคืน มีอํานาจทํานิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอกโดยผานทางเจาอาวาส อาทิเชน วัด
ซ้ือวัสดุมาซอมแซมเสนาสนะยอมทําได เพราะอยูในวัตถุประสงค แตซ้ือมาเพื่อคาหากําไรยอมทํา
ไมได วัดสามารถฟองรองผูละเมิดทําใหวัดเสียหายได และวัดมีหนาท่ีรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก
ในการกระทําของวัดหรือผูแทนวัด และวัดอาจถูกฟองเปนจําเลยได69  

                                                 
66  http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
67  จาก สถานะทางกฎหมายของวัดไทย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.23-27), โดย 

สุนทร มณีสวัสด์ิ, 2531, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
68  จาก บทความเรื่อง ที่พักสงฆ สํานักสงฆ และวัด (2), โดย อุดมศักด์ิ ชูโตชนะ, จาก

http://sta.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=354 
69  คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ  (น.138-139). เลมเดิม. 
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 2)  รูปแบบของวัด 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 แบงรูปแบบของวัด ออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก  
 (1) วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา70  
 วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีพระภิกษุสงฆขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เพื่อใชจัดต้ังวัดข้ึน ซ่ึงในทางปฏิบัติจะเปนการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแตบริเวณท่ีตั้ง 
พระอุโบสถเทานั้น  
 วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เปนวัดท่ีเล่ือนฐานะจากสํานักสงฆ โดยไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาซ่ึงถือวาเปนวัดสมบูรณมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายและพระธรรม
วินัย จึงสามารถใชเปนสถานท่ีประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยไดทุกอยางเปรียบเสมือนบุคคล
ธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ยอมสามารถใชสิทธิหนาท่ีของตนไดทุกประการ71 ท้ังนี้ วัดประเภท
ดังกลาวยังแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1.1) วัดหลวงหรือพระอารามหลวง หมายถึง วัดท่ีพระมหากษัตริยหรือพระบรม 
วงศานุวงศทรงสราง หรือวัดท่ีรัฐบาลหรือราษฎรท่ัวไปสรางข้ึนแลวทรงรับไวในพระบรม
ราชูปถัมภ  
 (1.2) วัดราษฎร หมายถึง วัดท่ีราษฎรหรือประชาชนทั่วไปสรางหรือปฏิสังขรณท้ัง 
ไดรับอนุญาตใหสรางวัดและประกาศต้ังวัดโดยถูกตองตามกฎหมายจากราชการแลว เพื่อชวยทํานุ
บํารุงวัดสืบตอกันมาตามลําดับ นอกจากนี้วัดราษฎร อาจหมายรวมถึงสํานักสงฆ ซ่ึงไดประกาศต้ัง
วัดตามกฎกระทรวงแลว  
 (2)  สํานักสงฆ72 
 สํานักสงฆ หมายถึง สถานท่ีตั้งพํานักอาศัยของหมูพระภิกษุสงฆ73 ซ่ึงไดรับอนุญาตให
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายแลว แมจะยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สํานักสงฆก็มีฐานะเปนนิติ
บุคคลเชนเดียวกันกับวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว สํานักสงฆจึงมีสิทธิและหนาท่ี
ดําเนินกิจการอันอยูในขอบวัตถุประสงคไดทุกประการ แตยังไมอาจใชเปนสถานท่ีประกอบสังฆ

                                                 
70  จาก รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย (น.13), โดย ณดา จันทรสม, 

2555, โครงการศึกษาการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะที่สอง สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร 

71  คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.139). เลมเดิม. 
72  แหลงเดิม. 
73  รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย  (น.15).  เลมเดิม. 
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กรรมไดตามพระธรรมวินัย เพราะยังไมไดขอพระบรมราชานุญาตใชผืนท่ีดินแหงนั้นเพื่อจัดต้ังเปน
วัดข้ึน ขาดการสมมติเขตสามัคคี หรือไดรับอนุญาตใหเปนเขตสีมาตามพระวินัย สํานักสงฆจึงไมมี
โรงพระอุโบสถเพื่อใชเปนท่ีทําสังฆกรรม อนึ่ง สถานท่ีที่พระภิกษุสามเณรไปพํานักอยูช่ัวคราว 
หรือผูมีศรัทธาสรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาต ยังไมถือเปนสํานักสงฆตามกฎหมาย 
 นอกจากวัดสองประเภทดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีวัดอีกประเภท ไดแก วัดราง 
หมายถึง วัดท่ีไมมีพระภิกษุสงฆพํานักอาศัย หรือจําพรรษา หรือรางสงฆอาศัย ทางราชการจึงไดข้ึน
ทะเบียนไวเปนวัดราง ซ่ึงวัดรางยังเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณอยูจนกวาสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติจะไดประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา และในระหวางท่ียังไมมีการยุบเลิกวัด 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีหนาท่ีปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆและ
ทรัพยสินของวัดนั้นดวย74 ท้ังนี้ วัดรางมีโอกาสที่จะถูกยกข้ึนเปนวัดท่ีมีพระภิกษุอยูจําพรรษาโดย
ดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 
 2.5.2  การปกครองคณะสงฆและองคกรท่ีปกครองคณะสงฆ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดกําหนดให “มหาเถรสมาคม” เปนองคกรท่ีทํา
หนาท่ีปกครองคณะสงฆท้ังหมดหรือพระภิกษุสามเณรทุกรูป โดยตามมาตรา 20 ไดกําหนดให 
คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม ดังนั้น คณะสงฆทุกวัดทุกสํานักจึงตองอยู
ภายใตการปกครองและการบังคับบัญชาของมหาเถรสมาคม จะอางสิทธิหรือเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมทางศาสนา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน มาหักลางหลักการการปกครองคณะสงฆ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆไมได เพราะ
เปนกฎหมายพิเศษสําหรับคณะสงฆซ่ึงบัญญัติไวเปนการเฉพาะ75 
 การปกครองคณะสงฆ กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานไว ดังนี้ 
 (1)  สมเด็จพระสังฆราช พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 8 กําหนดให
สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ และทรงตรา
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม 
และตามมาตรา 12 ไดกําหนดใหสมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถร
สมาคม ดังนั้น อํานาจสมเด็จพระสังฆราชตามบทบัญญัติดังกลาวจึงแยกพิจารณาออกเปน 2 สวน 
ดังนี้76 

                                                 
74  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505, มาตรา 32 ทวิ 
75 คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.108-109). เลมเดิม. 
76  แหลงเดิม. (น.95-96). 
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  (1.1) อํานาจหนาท่ีในตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก เปนอํานาจหนาท่ีเนื่องใน
ตําแหนงพระประมุขของคณะสงฆโดยตรง ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจไว 2 ประการ คือ อํานาจ
บัญชาการคณะสงฆ หมายถึงอํานาจท่ีจะทรงส่ังการใดๆ และอํานาจตราพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช คือ อํานาจท่ีจะทรงวางระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ได เม่ือมีพระดําริเห็นวาเปน
การสมควรในการบริหารคณะสงฆ จะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดอํานาจสมเด็จพระสังฆราชไว
อยางกวาง และมีขอจํากัดวา การบัญชาการและการตราพระบัญชาน้ันตองไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีผลวาหากขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรม
วินัย และกฎมหาเถรสมาคม คําส่ังหรือพระบัญชานั้นจะไมมีผลบังคับ 
  (1.2) อํานาจหนาท่ีในตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม อํานาจหนาท่ี
ดังกลาวมีความกวางขวางและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารคณะสงฆ เนื่องจากมหาเถร
สมาคมเปนสถาบันบริหารการคณะสงฆสวนกลาง ท่ีรวมอํานาจสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะ
วินัยธรเขาไว โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารและการปกครอง
คณะสงฆรวมกับมหาเถรสมาคม จึงทรงมีอํานาจปกครองคณะสงฆ สามเณรใหเปนไปโดย
เรียบรอยดีงาม ออกกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ วางระเบียบหรือออกคําส่ัง มีมติหรือออกประกาศ
เพื่อใหการปกครองเปนไปดวยความเรียบรอยได ท้ังนี้ ตองไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรม
วินัย ดังท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มาตรา 15 ตรี และ15 จัตวา  
 (2) มหาเถรสมาคม เปนองคกรหลักในการปกครองคณะสงฆสูงสุด ประกอบดวย
สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการ สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการ
โดยตําแหนงและ พระราชาคณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ังมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปน
กรรมการ77 โดยมีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดย
ตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีดานธุรการ และประสานงานระหวางหนวยงานฝายพุทธจักรกับฝาย
ราชอาณาจักรและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปน
ศูนยกลางปฏิบัติงานฝายศาสนาและงานบานเมือง78  

 มหาเถรสมาคม มีอํานาจและหนาท่ีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 มาตรา 15 ตรี มาตรา 15 จัตวา และมาตรา 19 ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเป 4 ประการ ดังนี้79 
  (2.1) อํานาจหนาท่ีท่ัวไป คือ อํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดย
เรียบรอยดีงาม มหาเถรสมาคมมีอํานาจบังคับบัญชาคณะสงฆ และมีภาระท่ีจะตองปฏิบัติจัดการใน

                                                 
77  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505, มาตรา 12. 
78  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505, มาตรา 13. 
79 คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.103-106). เลมเดิม. 
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การปกครอง  ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห  การเผยแผ  การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
  (2.2) อํานาจหนาท่ีในการออกกฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออก
คําส่ัง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับ หมายความวา 
กิจการใดท่ีสมควรจะออกกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใชบังคับ มีมติหรือ
ประกาศ มหาเถรสมาคมมีอํานาจออกได เพื่อประโยชนในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาทิเชน พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 23 วางหลักให
ออกกกฎมหาเถรสมาคมวาดวย การแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาสผูชวย
เจาอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอ่ืนๆ และไวยาวัจกร ซ่ึงปจจุบัน
ไดออกมาแลว 3 ฉบับ คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2536) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย
และกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2536) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร 
  (2.3)  กําหนดโทษและลงโทษทางการปกครองแกพระภิกษุสามเณรท่ีประพฤติให
เกิดความเสียหายแกพระศาสนา และการปกครองคณะสงฆ 
  (2.4)  อํานาจหนาท่ีในการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
กล่ันกรอง เร่ืองท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคม และปฎิบัติหนาท่ีท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย 
 (3)  องคกรปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. 2505 มาตรา 20 บัญญัติวา การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
กฎมหาเถรสมาคม ซ่ึงในปจจุบัน คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) วาดวยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ โดยแบงการปกครองออกเปน 2 สวน ไดแก  
  (3.1)  การปกครองคณะสงฆสวนกลาง ไดแก การปกครองคณะสงฆสวนรวม 
ท่ัวราชอาณาจักร อันเปนอํานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคม ซ่ึงเปนองคกรบริหารคณะสงฆสูงสุด แต
เนื่องจากมหาเถรสมาคม มีภาระหนาท่ีเกี่ยวกับงานดังกลาว อยางกวางขวาง จึงไดตรากฎขอ 6 ใหมี
เจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการคณะสงฆในนิกายน้ันๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ รับหนาท่ี
แบงเบาภาระของมหาเถรสมาคมไว ไดแก เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะ
ใหญหนตะวันออก เจาคณะใหญหนใต และเจาคณะใหญคณะธรรมยุต ซ่ึงกฎขอ 7 ไดกําหนด
อํานาจหนาท่ีเจาคณะใหญ ในการปกครองคณะสงฆในเขตหนของตน ดังนี้80 
 (1)  ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
                                                 

80  แหลงเดิม. (น.110-112). 
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 (2)  ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไป
ดวยดี 
 (3)  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยช้ันภาค หรือมี
อํานาจหนาท่ีในกรณีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 
 (4)  แกไขขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ 
 (5)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ให
เปนไปโดยความเรียบรอย 
  (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  (3.2)  การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค81 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 
มาตรา 21 ไดแบงเขตการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคออกเปน ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และ 
มาตรา 22 กําหนดตําแหนงผูปกครองสงฆสวนภูมิภาค ไดแก เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ และเจาคณะตําบล เปนผูปกครอง เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค 
รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะตําบลเปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได 

 สําหรับอํานาจหนาท่ี ขอบขายงานท่ีตองรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธทางบังคับ
บัญชาระหวางตําแหนง ไดบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) ซ่ึงอํานาจหนาท่ี
ของเจาคณะท้ังส่ีลําดับท่ีไดบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคมดังกลาวมีขอความเปนอยางเดียวกัน 
ดังนี้ 
 (1)  ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําส่ังของผูบังคับบัญชา 
เหนือตน 
 (2)  ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไป
ดวยดี 

  (3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัย 
  (4) แกไขขอขัดของของเจาคณะ...ใหเปนไปโดยชอบ 

                                                 
81  แหลงเดิม. (น.112-113). 
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  (5) ควบคุมผูบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูใน
บังคับบัญชาหรือ อยูในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับ
บัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย 

 (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของเจาคณะท้ังส่ีลําดับท่ีไดบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม
ดังกลาวมีขอความเปนอยางเดียวกัน จะตางกันในเร่ืองเขตอํานาจความรับผิดชอบและช้ันท่ีตางกัน
เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจวินิจฉัยลงนิคหกรรมตามขอ 3 ท่ีกําหนดใหเจาคณะแตละช้ันมี
อํานาจวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยในลําดับช้ันต่ํากวาเทานั้น 
ตลอดจนมีอํานาจแกไขขอขัดของของผูปกครองลําดับช้ันตํ่ากวาใหเปนไปโดยชอบเชนกัน82 
นอกจากนี้ เจาคณะยังมีหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ หนาท่ีในการควบคุมและสงเสริมการสาธารณูปการ ซ่ึง
ในการควบคุมวัดในการสาธารณูปการนั้น เจาคณะจะเพิกเฉยมิได หากเพิกเฉยจะเปนการละเวน
การปฏิบัติหนาท่ี โดยเจาคณะมีหนาท่ีสอดสอง ดูแล ช้ีแจง แนะนําในการสาธารณูปการของ 
เจาอาวาส ดังนี้83  
 1)  ควบคุมการทําแผนผังวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา 
 2)  ควรควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัดใหอยูในหลักประหยัดและพอเหมาะ
พอสมควรแกสภาพทองถ่ินและกอสรางตามแบบแปลน  
 3)  ควบคุมใหแตละวัดท่ีสรางถาวรวัตถุใหเปนทรงไทย หรือใหรักษาศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินเปนสําคัญ  
 4)  ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับและรายจายของแตละวัดใหเปนไปตามหลักบัญชี  
 5)  ควบคุมดูแลเอกสารตาง  ๆ ของเจาอาวาสเชนรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ใหเปนไปโดยถูกตอง  
 6)  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามกฎกระทรวงการสงเสริม
กิจการของวัด 
 (4)  เจาอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 36 กําหนดใหวัดหนึ่งมี 
เจาอาวาสรูปหนึ่งเปนผูปกครองรับผิดชอบกิจการของวัดและถาเปนการสมควร เชน เปนวัดใหญมี
พระภิกษุสามเณรและกิจการมาก จะต้ังใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสข้ึนเปนผูชวยเหลือก็
ได ซ่ึงตามมาตรา 37 ไดกําหนดใหเจาอาวาสมีหนาท่ี ดังน้ี 
 
                                                 

82  แหลงเดิม. (น.116). 
83 รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย (น.39-40). เลมเดิม. 
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 1. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
 2. ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังของมหาเถรสมาคม 
 3.  เปนธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ  
 4.  ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
 มาตรา 38 ไดกําหนดใหเจาอาวาสมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
 1.  หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด  
 2.  ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด  
 3.  ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรือให
ทําทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิด คําส่ังเจาอาวาส
ซ่ึงไดส่ังโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบหรือคําส่ังของมหาเถร
สมาคม 
 นอกจากนี้ ในฐานะท่ีเจาอาวาสเปนผูปกครองวัดซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดไว เจาอาวาสจึงเปนผูแทนนิติบุคคล มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจการของวัดและศาสน
สมบัติของวัดไปในทางรักษาผลประโยชนของวัด เชน มีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาในนามของวัด มี
อํานาจติดตามทวงถาม ฟองรองเกี่ยวกับทรัพยสินและผลประโยชนของวัด และมีอํานาจมอบหมาย
ใหผูอ่ืนกระทําแทนวัดได ซ่ึงหากเจาอาวาสไมนําพาในการรักษาผลประโยชนของวัดทําใหวัดไดรับ
ความเสียหาย หรือขาดผลประโยชน เจาอาวาสตองรับผิดชอบตอวัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย อีกท้ัง ในฐานะท่ีเจาอาวาสเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย  มีหนาท่ีปฏิบัติกิจการใหเปนไป
โดยถูกตอง สุจริต ยุติธรรมตามอํานาจหนาท่ี หากปฏิบัติไมถูกตองหรือฝาฝนกฎหมายท่ีบัญญัติไว 
เจาอาวาสยอมมีความผิดทางอาญาดวยเชนกัน84   
 ดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตนอาจสรุปไดวา การปกครองคณะสงฆนั้นโดยรูปแบบ
เปนการปกครองแบบรวมอํานาจการปกครองไวท่ีมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีคณะทํางานฝายตางๆ 
พอสมควร ท้ังท่ีควรกํากับเชิงนโยบายและงานบริหารทั่วไปเทานั้น จากนั้นจะมีหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีลดหล่ันกันตามสายงาน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงการปกครองในระดับ
สวนภูมิภาคนั้นมีพื้นท่ีมากและมีภาระหนาท่ีในการดําเนินงานจริง กลับไมมีคณะทํางานข้ึนมา
รองรับภารกิจของคณะสงฆเลย โดยเฉพาะระดับจังหวัดลงมาแลว อํานาจหนาท่ีจึงอยูกับเจาคณะแต
ละระดับเพียงรูปเดียวเทานั้น85 
                                                 

84  คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.147-150). เลมเดิม. 
85  รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย  (น.26-27). เลมเดิม. 
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 2.5.3 การกํากับดูแลวัดในประเทศไทย 
 องคกรท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลวัดในประเทศไทยนั้น เดิมคือ กรมการศาสนา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. 2545 กิจการ อํานาจหนาท่ี 
ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในสวนของกรมการศาสนา ไดถูกโอนเปนสองสวน สวนหนึ่ง โอนไปเปนของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และอีกสวนหน่ึงโอนไปเปนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ซ่ึงเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี ในปจจุบันจึงมีองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลวัด 2 องคกร ไดแก สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ พ.ศ. 2557 กําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐ โดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใหการ
อุปถัมภ คุมครองและสงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนา
พุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังใหการสนับสนุน สงเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (1)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ กฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะ
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 (2)  รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ 
 (3)  เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา 
 (4)  สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
 (5)  ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
 (6)  พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 
 (7)  ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
 (8)  สนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมท้ังการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 
 (9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 กรมการศาสนา กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมการศาสนามีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐดานศาสนา โดยการ
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ทํานุบํารุง สงเสริมและใหการอุปถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ท่ีทาง
ราชการรับรอง ตลอดจนสงเสริม พัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางความ
สมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมท้ังดําเนินการเพื่อใหคนไทยนําหลักธรรมของ
ศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม ซ่ึงกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดให
กรมการศาสนามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1)  ทํานุบํารุง สงเสริมเพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
 (2)  เสริมสรางศีลธรรม ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจการฮัจย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบ
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 (4)  สงเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
 (5)  ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  ๆ ท่ีทางราชการรับรอง และสนับสนุน 
การดําเนินการขององคการศาสนา 
 (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 แมวาองคกรหลักท่ีกํากับดูแลการวัดในประเทศไทยจะมี 2 องคกรดังท่ีกลาวมาขางตน
แตเม่ือพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายแลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ถือเปน
องคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลควบคุมการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด
โดยตรง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดบัญญัติใหผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเลขาธิการมหาเถรสมาคม และใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด โดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีการแบงสวนราชการบริหารสวนกลาง มีการกําหนดให “สํานักงาน 
ศาสนสมบัติ” มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติของวัด ดังตอไปนี้86 
 (1) ศึกษา วิเคราะห วางระบบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน
และพัฒนารายไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 (2) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
 (3) ควบคุม แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 (4) ดําเนินการจัดเก็บรายไดและรักษาผลประโยชนของศาสนสมบัติตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
                                                 

86  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พ.ศ. 2557, ขอ 12. 
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 (5) รวบรวมขอมูลในการจัดทํางบประมาณและจัดหารายได  ให เปนไปตามงบประมาณ 
ศาสนสมบัติกลางประจําป 
 (6) เปนสํานักงานนายทะเบียนทรัพยสินของวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
 (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 2.5.4 ภารกิจของวัดและคณะสงฆ 
 วัดและพระสงฆไดมีบทบาทเก่ียวของกับความเปนอยูของคนในสังคมต้ังแตเกิด
จนกระท่ังตาย วัด เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของชุมชน เปนศูนยกลางแหงกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
เปนแหลงการศึกษาของประชาชนและทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักในการฝกอบรมพระสงฆท่ีจะสืบ
ตอพระพุทธศาสนาและพลเมืองท่ีตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และเปนสถานท่ีสําคัญในการเผย
แผพระพุทธศาสนา ซ่ึงวัดและพระสงฆถือไดวามีอิทธิพลตอความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงพระพุทธศาสนาจะยังคงอยู หรือทําใหประชาชนเส่ือมศรัทธา ข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของ
พระสงฆและการดําเนินภารกิจของวัดดวย 
 เนื่องจาก วัด มีสภาพและฐานะเปนนิตบุิคคล จึงตองมีพระสงฆ เปนผูดําเนินภารกิจของ
วัด ซ่ึงภารกิจของวัดจะมีความสอดคลองกับการบริหารงานคณะสงฆ โดยบูรณาการใหสอดคลอง
กับภารกิจของคณะสงฆ 6 ดาน ดังนี้87 
 (1) การปกครอง การปกครองของคณะสงฆไทย เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปนประธาน มีการบังคับบัญชากันไป
ตามลําดับช้ัน นับต้ังแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
2505 ไดลําดับช้ันการปกครองคณะสงฆไว ซ่ึงภารกิจในการปกครอง เปนภารกิจท่ีวัดโดยพระภิกษุ
ผูเปนเจาอาวาส หรือเจาคณะปกครองมีหนาท่ีในการดําเนินการสอดสอง ดูแล รักษาความเรียบรอย
ดีงาม เพื่อใหพระภิกษุสามเณรท่ีอยูในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผูทําหนาท่ีเปนเจาคณะปกครองทุกระดับนับต้ังแตผูชวย
เจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค  
เจาคณะใหญ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุทําหนาท่ีเปนพระกรรมวาจาจารย เปนพระ
อุปชฌายในการอุปสมบทกุลบุตร 

                                                 
87  จาก คูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน (น.8-11), โดย กองพุทธศาสนสถาน สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554, กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.   
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 (2) การศาสนศึกษา เปนภารกิจดานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆท้ัง
แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง ภารกิจ ดานนี้
ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุทําหนาท่ีเปนครูสอน เปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมบาลีสนามหลวง 
เปนเลขานุการสอบธรรม –บาลีสนามหลวง เปนผูอํานวยการหรือเปนประธานจัดสอบธรรม – บาลี
สนามหลวง และเปนเจาสํานักเรียนในฐานะท่ีเปนเจาอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสงเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน มอบทุนการศึกษา แกพระภิกษุ
สามเณรท่ีสอบไลได จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนตน 
 (3) การเผยแผ เปนภารกิจดานการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชน
ไดรับทราบในทุกๆ วิธี ท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ 
ในหลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานท่ีตางๆ ท้ังในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมท้ังทางวิทยุและโทรทัศน การเผยแผธรรมดวย
ส่ือตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุ
จัดกิจกรรมตางๆ ข้ึนในวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแผธรรมหรือตองการใหประชาชนเขาวัด
ปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีไดรับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เชน 
การจัดงานเทศนมหาชาติ การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดงานในวันท่ีกําหนด
เปนวันสําคัญของไทย (วันข้ึนปใหม วันสงกรานต เปนตน) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน การจัดโครงการ บวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ) การจัดอุปสมบทหมูหรือจัดใหมีการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดพิธีแสดงตนเปพุทธมามกะ การจัดใหมีการแสดงธรรมใน
วันธัมมสวนะ (วันพระ) การจัดสงพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแกนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ โครงการ 
วัดพัฒนาตัวอยาง เปนตน ท้ังนี้ ในปจจุบันการเผยแผพุทธศาสนาตองดําเนินงานตามระเบียบมหา
เถรสมาคม วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 และในการเผยแผ พระสงฆตองพยายาม
ชักชวนและช้ีแจงใหประชาชนเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใหม่ันใจในหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงวิธีสรางศรัทธาท่ีดีท่ีสุดก็คือการสอนดวยการทําตัวใหเปนตัวอยาง พระสงฆท่ี
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปดวยศีล สมบูรณไปดวยคุณธรรม มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ถึงจะไม
ส่ังสอนอะไรใครมาก ก็ทําใหผูพบปะเสวนาดวยเกิดความเล่ือมใสไดเปนอยางดี 
 (4) การสาธารณูปการ เปนภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด 
ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส การ
กอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด การพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยางไมเฉพาะ
แตศาสนสถานเทานั้น รวมไปถึงการทําวัดใหสะอาด รมร่ืน สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดินใน
วัด และการตกแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น นอกจากน้ี การสาธารณูปการ เปนงาน
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ประจําของเจาอาวาสอยางหน่ึงซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีท่ีจะตองทํา เพื่อสรางส่ิงท่ีจําเปน รักษา ส่ิงท่ีมีอยู
แลวไว และซอมแซมส่ิงท่ีชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไวเพื่อประโยชนแกชุมชนและพระสงฆ 
ภายในวัด ในการนี้ ใหรวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเปนสมบัติสวนรวม 
ของสงฆ มิใชสมบัติสวนตัวของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ ภารกิจดานการสาธารณูปการ เชน การสราง
อุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติใหเปนไป
ดวยดี การจัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เปนตน 
 (5) การศึกษาสงเคราะห เปนภารกิจดานการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
สามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองท่ีมีความรูคูคุณธรรม
ของประเทศ ภารกิจของวัดในดานการจัดการศึกษา เชน การจัดการศึกษาเปนโรงเรียนตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ไดแก โรงเรียนราษฎรการกุศลของวัด ศูนยการเรียนรูศีลธรรมในวัด ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ หรือ การสงเคราะหใหเด็กและประชาชนไดรับ
การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน เชน การเปนผูนําในการตั้งโรงเรียนในชนบทท่ีตั้งวัด 
การใหสรางสถานศึกษาในบริเวณวัด การใหใชหรือใหเชาท่ีดินวัด หรือท่ีธรณีสงฆในการสราง
สถานศึกษาของรัฐ หรือทองถ่ิน การเปนผูอุปการะโรงเรียนตางๆ การใหความอุปถัมภแกเด็กวัด 
และรวมถึงการสอนศีลธรรมแกนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียน เชน การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หนวยงานพระธรรมทูต และหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแพร
ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาตางๆ เปนตน 
 นอกจากนี้ ภารกิจดังกลาวยังครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผูเปนเจาอาวาสได บริจาคทุน
ทรัพยสวนตัวเพ่ือการศึกษาแกเด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสรางหรือ
ซอมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการดําเนินการใดๆ ของพระภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไมขัดตอ
พระธรรมวินัยท่ีเปนไป เพื่อการสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียนดวย 
 (6) การสาธารณสงเคราะห เปนภารกิจท่ีวัด หรือพระภิกษุสงฆดําเนินการชวยเหลือ
สังคมในรูปแบบตางๆ ท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนเพื่อประโยชนและความสุขแก
ประชาชนเปนสําคัญ ไดแก การสงเคราะหพระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน 
การใหวัดเปนสถานท่ีประกอบการกุศลเกี่ยวกับเร่ืองเกิด แก เจ็บ ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ 
การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เปนตน การใหวัดเปนสถานท่ีจัดฝกอบรมประชาชนดานอาชีพ
ตางๆ การสงเคราะหผูปวยโรครายหรือผูปวยยากไร การจัดใหมีโรงทาน การบริจาคทรัพยสวนตัว 
หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล การใหความรูขาวสารแกชุมชนดานตางๆ 
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เชน การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตางๆ เปนตน 
 ดังท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ภารกิจของวัดและคณะสงฆมีอยูมากมาย เปนไป
เพื่อประโยชนตอการสืบทอดศาสนา เพื่อประโยชนสุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ท้ังส้ิน แตภารกิจดังกลาวไมไดมีความมุงหมายท่ีจะหาผลประโยชน หรือผลกําไรในทางทรัพยสิน 
ดังนั้น กิจการใดท่ีไดทําไปเพื่อมุงหวังผลประโยชนในทางทรัพยสิน หรือแสวงหาประโยชนในทาง
ธุรกิจ แมจะมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ยอมไมใชภารกิจของวัดและคณะ
สงฆท่ีพึงกระทํา และไมถือเปนภารกิจของวัดและคณะสงฆ หากแตเปนการนําเอากิจกรรมในทาง
ศาสนามาแสวงหาประโยชนเชิงธุรกิจ หรือการอางศาสนามาบังหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน
ในทางธุรกิจ หรือการประกอบศาสนธุรกิจ 
 2.5.5 การบริหารการเงินและทรัพยสินของวัดในประเทศไทย  
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากในปจจุบัน ทําใหแต
ละวัดมีศาสนสมบัติหรือทรัพยสินของพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากท่ีไดมาโดยการบริจาคของ 
ผูมีจิตศรัทธา ซ่ึงศาสนสมบัติของวัดเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหกิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง
ถาวร การบริหารวัดจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากหากวัดมีการบริหารจัดการท่ีดียอมสงผล
ถึงการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาดวย 
 การบริหารวัด หมายความถึง การปกครองดูแลรักษา หมูคณะพระภิกษุสงฆท้ังวัด 
รวมท้ังสามเณรและคฤหัสถหรือประชาชนท่ีพํานักอยูหรือมีท่ีอยูในวัด รวมตลอดถึงการจัดการ
กิจการตางๆของวัด ไดแก พิธีกรรมตางๆ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตางๆ ตลอดจนการจัดการ
ทางดานการเงินและทรัพยสินอ่ืนๆหรือท่ีเรียกวา ศาสนสมบัติของวัด  
 ศาสนสมบัติ คือ ทรัพยสินของพระศาสนา ท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยท่ี
ไดมาโดยการบริจาคของผูมีศรัทธา ซ่ึงกฏหมายไดบัญญัติรับรองคุมครองศาสนสมบัติไวเปนพิเศษ 
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มาตรา 40 ไดแบงศาสนสมบัติออกเปน 2 ประเภท คือ88 
 (1) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง เชน
ท่ีดินและอาคาร รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสินนั้น โดยศาสนสมบัติกลางจะไดมาจาก 2 ทาง 
คือ จากการบริจาคของผูมีศรัทธา และจากท่ีดินวัดรางท่ัวประเทศท่ีทางการประกาศยุบเลิกวัด ท่ีดิน
ก็จะตกมาเปนศาสนสมบัติกลาง เม่ือมีท่ีดินและอาคารเปนหลักทรัพย ยอมไดคาเชา คาชดเชย คา
ผาติกรรม และอ่ืนๆ เปนดอกผล การบริหารศาสนสมบัติกลางนี้ กฎหมายกําหนดใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติมีอํานาจและหนาท่ีในการดูแลรักษาและจัดการ และใหถือวาเปนเจาของ 
                                                 

88  คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.161-162). เลมเดิม. 
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ศาสนสมบัติกลางดวย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดแตงต้ังเจาหนาท่ีมาบริหาร เรียกวา 
“พนักงานศาสนการ” โดยใหไดรับเงินเดือนและคาจางจากเงินรายไดของศาสนสมบัติกลาง
 (2) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่งซ่ึงรวมทรัพยสินของวัดทุก
ชนิดและปูชนียสถานท่ีตั้งอยูภายในบริเวณวัด โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 37
กําหนดใหเจาอาวาสมีหนาท่ีบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี และ
กําหนดใหการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด เปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง89 
ไดแก กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ซ่ึงเปนกฎหมายหลักท่ีกําหนดวิธีการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของวัด แยกพิจารณาได ดังนี้90 
 (1)  การทําทะเบียนทรัพยสินและการเก็บรักษาเอกสารสําคัญ ตามกฎกระทรวงขอ 1 
กําหนดใหวัดตองมีทะเบียนทรัพยสินตามแบบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อจัด
ลงทะเบียนทรัพยสินท่ีมีอยูแลว ทรัพยสินท่ีไดมาใหมและทรัพยสินท่ีจําหนายไป ทรัพยสินอัน
เปนศาสนสมบัติของวัด ไดแก เงิน ท่ีดิน เสนาสนะถาวรหรืออาคารอ่ืนๆ และทรัพยสินอ่ืนๆ เชน 
โบราณสถาน พระพุทธรูป ธรรมมาสน บุษบก โบราณวัตถุ และวัสดุครุภัณฑ เชน โตะ เกาอ้ี 
อุปกรณสารสนเทศ เคร่ืองครัว อุปกรณพิธีสงฆ เปนตน เม่ือวัดไดทรัพยสินใดมาเปนศาสนสมบัติ
ของวัด ใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานทุกชนิดและทุกจํานวน และเม่ือตองจําหนายทรัพยสินนั้นไป 
ตองแทงจําหนายจากทะเบียน โดยลงทะเบียนดวยวาไดจําหนายไปพรอมระบุเหตุท่ีจําหนายดวย 
ท้ังนี้ เพื่อใหเปนหลักฐานควบคุมศาสนสมบัติของวัด หากเจาอาวาสไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกลาว เจาอาวาสจะตกอยูในฐานะเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาท่ี และอาจเปนการละเมิด
จริยาพระสังฆาธิการ91 
 (2) การเก็บรักษาเอกสารสําคัญ เม่ือไดท่ีดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับท่ีดินมาและไดจด
ทะเบียนการไดมา ณ สํานักงานท่ีดินตามกฎหมายแลว ตามกฎกระทรวงขอ 1 วรรคสอง ใหวัดสง
หลักฐานการไดมา เชนสัญญาให สัญญาซ้ือขาย พรอมกับหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน เชน โฉนด
ท่ีดิน น.ส.3 ส.ค.1 ไปเก็บรักษาไวท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสําหรับวัดในเขตกรุงเทพ 
มหานคร และ ณ ท่ีทําการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสําหรับวัดในตางจังหวัด เพื่อปองกัน 
มิใหหลักฐานการไดมาและหนังสือสําคัญสูญหาย เนื่องจากวัดไมมีท่ีเก็บเอกสารโดยเฉพาะและมี
การเปล่ียนแปลงเจาอาวาสผูเก็บรักษาเอกสารบอยคร้ัง ทําใหการเก็บรักษาท่ีวัดอาจไมปลอดภัย 

                                                 
89  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505, มาตรา 40 วรรคทาย. 
90  คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.163-166). เลมเดิม. 
91 รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย  (น.41). เลมเดิม. 
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 (3) การจัดหาผลประโยชนจากท่ีดินและอาคาร กฎหมายกําหนดใหวัดซ่ึงมีพื้นท่ีมาก 
มีท่ีอุปจาร ท่ีธรณีสงฆ สามารถจัดหาผลประโยชนเขาวัดจากท่ีดินเหลานี้ได โดยใหเจาอาวาส 
ตั้งไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัดข้ึนดําเนินการ ซ่ึงการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร
พระราชบัญญัติคณะสงฆ มาตรา 23 บัญญัติไวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม ไดแก กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2536) วาดวยการแตงต้ังถอดถอนไวยาวัจกร 
โดยกําหนดคุณสมบัติของไวยาวัจกรไววา ตองเปนชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา อายุ
ไมต่ํากวา 25 ป เปนผูมีหลักฐานม่ันคง มีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาท่ีได เล่ีอมใสในการ
ปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ และไมมีคุณสมบัติตองหามเก่ียวกับสุขภาพและความประพฤติ 
ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษใหออกจากราชการ หรือองคการของรัฐบาล 
หรือบริษัทหางรานเอกชน ในความผิดหรือมีมลทินมัวหมองในความผิดเกี่ยวกับการเงินและไมเปน
ผูท่ีเคยถูกลงโทษจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท โดย
กอนแตงต้ังใหเจาอาวาสปรึกษาคณะสงฆในวัดและพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสมควรเปน
ไวยาวัจกรของวัดได และใหขออนุมัติไปยังเจาคณะอําเภอ เม่ือเจาคณะอําเภออนุมัติ ก็ตั้งบุคคลนั้น
เปนไวยาวัจกรได ซ่ึงเหตุท่ีตองตั้งไวยาวัจกร เพราะการจัดหาผลประโยชน เปนเร่ืองธุรกิจทาง
การคาและการเงิน ไมเหมาะสมท่ีเจาอาวาสจะเขาจัดการดวยตนเอง กฎหมายจึงใหตั้งไวยาวัจกร
เปนผูแทนเจาอาวาส และเปนตัวแทนชวงของวัด วัดจึงตองรับผิดชอบในการกระทํา และสัญญา
ตางๆ ท่ีไวยาวัจกรทํากับบุคคลภายนอกตามกฎหมายวาดวยตัวการตัวแทน กฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดการท่ีดินไว 2 ประการ คือ 
  (3.1) การกันท่ีดินวัดออกจัดหาประโยชน ตามกฎกระทรวงขอ 2 กําหนดใหวัด
สามารถกันท่ีวัดออกหาประโยชนไดแตตองทําเร่ืองขอความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนา 
แหงชาติ และไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมกอน ซ่ึงท่ีวัด คือ ท่ีตั้งวัดตลอดจนเขตวัดนั้น เหตุท่ี
กฎหมายอนุญาตใหวัดทําการดังกลาวไดเพื่อบํารุงวัด หรือเพื่อความเจริญของทองถ่ิน เนื่องจาก
ปจจุบันมีความจําเปนทางเศรษฐกิจและความเจริญของทองถ่ินมากกวาในอดีต การกันท่ีดินวัดออก
หาประโยชน เชน จัดท่ีดินวัดบางสวนเปนศูนยการคา การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน หากการ
ทํานิติกรรมดังกลาวไมมีผลเสียแกวัด แกความสงบสุขของสมณะ และวัดไดผลประโยชนตอบแทน
คุมคา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมหาเถรสมาคมก็จะอนุญาตใหวัดทําได 
  (3.2)  การใหเชาท่ีดินวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาและอาคาร ท่ีดิน คือ ท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้ง
ตลอดจนเปนสมบัติของวัดนั้น ท่ีธรณีสงฆ คือ ท่ีดินซ่ึงเปนสมบัติของวัด สวนท่ีกัลปนา คือ ท่ีซ่ึงมี 
ผูอุทิศแตผลประโยชนในวัดหรือทางศาสนา ซ่ึงตามกฎกระทรวงขอ 3 และขอ 4 กําหนดให
ไวยาวัจกรของวัดจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่ใหเชา ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัยใหถูกตอง เก็บรักษาไว
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ท่ีวัด หรือฝากเก็บไวท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยการทําสัญญาเชานั้น หากเปนกรณี
ใหเชาไมเกินสามป วัดสามารถทําสัญญาไปเลยได แตหากเปนกรณีใหเชาเกินสามป วัดตองทําเร่ือง
ขอความเห็นชอบไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและไดรับความเห็นชอบกอนจึงจะให
เชาและทําสัญญาเชาได นอกจากน้ี การทําสัญญาเชาระหวางวัดกับผูเชา ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย สัญญาเชาจึงมีผลสมบูรณฟองรองบังคับคดีได 
 (4)  การเก็บรักษาเงินวัด ตามกฎกระทรวงขอ 5 กําหนดวา เงินวัดท่ีไดมาจากทรัพยสิน 
สามารถเก็บไวท่ีวัดไดไมเกิน 3,000.00 บาท สวนท่ีเกินจากสามพันบาทใหเก็บรักษาโดยฝากไว 
ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัด อําเภอ ธนาคาร หรือนิติบุคคล ท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติใหความเห็นชอบในนามของวัด สําหรับเงินการกุศลท่ีมีผูบริจาคใหวัด
ดูแลรักษาและจัดการไปตามความประสงคของผูบริจาค 
 (5)  การทําบัญชีรับจายเงินของวัด  ตามกฎกระทรวงขอ  6 เจาอาวาสตองจัดให
ไวยาวัจกร หรือผูจัดผลประโยชนของวัดท่ีเจาอาวาสแตงต้ัง จัดทําบัญชีรายรับรายจายเงินของวัดไว
เปนหลักฐาน และเม่ือส้ินปปฏิทิน ใหจัดทําบัญชีแสดงเงินรับเงินจายและเงินคงเหลือโดยเจาอาวาส
มีหนาท่ีตรวจดูแลใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย  
 (6) ขอปฏิบัติเม่ือถูกฟองและถูกเรียกเขาเปนโจทกหรือจําเลยรวมในคดีทางศาล 
ตามกฎกระทรวงขอ 7 กําหนดวา เม่ือวัด เจาอาวาส ไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัด ถูกฟอง
หรือถูกเรียกเขาเปนโจทกรวมหรือเปนจําเลยรวมในคดี ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัด ใหเจาอาวาสแจงตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดท่ีวัดต้ังอยู ภายใน 5 วัน นับแตวันรับหมายศาล เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติเชนนี้
เพื่อใหทางราชการท่ีกํากับดูแลวัด คือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดทราบเพ่ือหาทางประนีประนอมกับคูกรณี หรือรวบรวมหลักฐานสนับสนุน
การสูคดี หรือใหคําแนะนําเชิงคดีหากไมมีทางตกลงกันได ซ่ึงเปนการชวยระมัดระวังผลประโยชน
ของวัดอีกทางหนี่ง และหากเปนกรณีวัดจะเปนโจทกฟองคดี หรือเห็นจําเปนตองรองสอดเขาเปน
โจทกรวมเอง เพ่ือใหไดรับการรับรอง คุมครองหรือปองกันตามสิทธิของวัด กฎกระทรวงดังกลาว
ไมไดบังคับไวใหวัดตองแจงตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด วัดจึงพิจารณาไดเองเมื่อเห็นสมควรหรือเปนการจําเปน เพื่อคุมครองหรือรักษาผลประโยชน 
ของวัด ก็ดําเนินการฟองรองและรองสอดได ท้ังนี้ เนื่องจากวัดเปนนิติบุคคลมีสิทธิหนาท่ีตาม
กฎหมายอยูแลว 
 (7) การจัดทํางบประมาณประจําป พระราชบัญญัติคณะสงฆฯ มาตรา 41 กําหนดให
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความ

DPU



71 

เห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาแลวเห็นชอบดวย สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ก็จะประกาศใชงบประมาณน้ันในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงใชจายตาม
งบประมาณนั้นได การที่กฎหมายบังคับใหตองมีการจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากการจัดทํา
งบประมาณเปนการกําหนดรายไดท่ีมีอยูและซ่ึงจะไดมาใหสมดุลกับรายจาย ศาสนสมบัติกลาง เปน
ทรัพยสินสวนรวมของพระศาสนา มีรายไดจากคาเชา คาดอกเบ้ีย คาบํารุง คากิจการอ่ืนๆ อีกจํานวน
มาก และตองจายในการบริหารงานการบํารุงขยายกิจการและในกิจการศาสนา การคณะสงฆ เปน
จํานวนมากในแตละป หากไมมีการทํางบประมาณการรับ-จาย ข้ึนเปนหลักฐาน ยอมเปนชองทาง
ใหเกิดความเสียหายได แตในสวนของศาสนสมบัติของวัดตามกฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติวา  
ตองจัดทํางบประมาณประจําปแตอยางใด วัดจึงไมจําตองทํางบประมาณประจําป ทําใหไมอาจ
ทราบไดถึงรายรับและรายจายในการรักษาดูแลศาสนสมบัติวัด92 
 นอกจากบทบัญญัติดังกลาวขางตนแลว กฎกระทรวงขอ 8 ยังไดกําหนดใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติใหคําแนะนําในการปฏิบัติแกวัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัด ดังนั้น สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงไดวางหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) มีรายละเอียดดังตอไปนี้93 
 (1) การจัดทําบัญชีวัด การทําบัญชี จะตองเปนรอบระยะเวลา 1 ป ปฏิทิน โดยเร่ิมจาก 1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกป โดยจะตองแยกเงินของวัดออกเปน 2 ประเภท คือ 
           (1.1) เงินผลประโยชน ไดแก เงินท่ีไดมาจากการจัดประโยชนของวัดเชน เงินคาเชา 
คาผาติกรรม ดอกเบ้ีย สวนลด เงินคาบํารุง เงินคาขายส่ิงของ เงินคาชดเชยเงินคาปรับและเงินใดๆ  
ท่ีเปนสวนท่ีงอกเงยข้ึนจากศาสนสมบัติของวัด 
           (1.2) เงินการกุศล ไดแก เงินท่ีมีผูบริจาคเจาะจงการกุศลอยางใดอยางหน่ึง เชน 
บริจาคเปนคาภัตตาหาร คาน้ํา คาไฟ คากอสรางถาวรของเจาภาพเงินบํารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืนๆ 
ในลักษณะเชนนี้ 
   เงินงบใดท่ีมีผูบริจาคใหแกวัดเพ่ือใหตนไดมาซ่ึงสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากวัด 
จะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม ตองนับวาเปนเงินผลประโยชนของวัดท้ังส้ินและผูใดจะอางเอา
จํานวนเงินท่ีตนบริจาคทําบุญกับวัดมาเปนส่ิงแลกเปล่ียนหรือเปนสวนหนึ่งของส่ิงแลกเปล่ียน 

                                                 
92  รายงานฉบับสมบูรณ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย  (น.38). เลมเดิม. 
93 การจัดการศาสนสมบัติวัด โดย อุดมพร พลดี  สืบคน 7 พฤษภาคม 2557, จาก http://sni.onab. go.th/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=110:2009-10-15-14-50-42&catid=41:2008-10-29-14-40-
50&Itemid=75   
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เพื่อใหตนไดมาซ่ึงสิทธิในการแสวงหาผลประโยชนจากวัดหาไดไม เชน การขอลดคาเชา คาบํารุง
จากการเชาท่ีวัด เพราะอางวาผูนั้นเคยทําบุญกับวัดมามาก เปนตน 
   การรับเงินผลประโยชนและเงินการกุศลวัดจะตองออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
ทุกรายการ เม่ือออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินแลว วัดจะออกใบอนุโมทนาอีกตางหากหรือไม
ก็แลวแตทางวัดจะเห็นสมควร ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ 
 บัญชีวัดท่ีใหจัดทํานั้น มีสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภทเพียง 2 เลมโดยสมุดเงินสด
จะใชบัญชี 3 ชอง โดยมีชองรายรับรายจายและคงเหลือ วัดจะตองยกยอดเงินสด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม ของปท่ีแลว ยกมาเปนเงินสดคงเหลือยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีทําบัญชี และการ
ลงบัญชีเงินสดจะตองลงทุกวัน ในวันท่ีมีการรับจายเงิน จนถึงส้ินเดือนแตละเดือน โดยใหรวมยอด
ทุกส้ินเดือนและบวกเลขรวมยอดทุกเดือนเปนชองรวมแตตนปการท่ีลงบัญชีสมุดเงินสดเพื่อให
ทราบวามีเงินสดคงเหลือเทาไร 
      หลังจากลงบัญชีในสมุดเงินสดแลว จะตองทํารายการรับและจายทุกรายการ ไปลงบัญชี
ในบัญชีแยกประเภท โดยแยกประเภทของเงินท่ีรับ และเงินท่ีจายไปดวยวามีรายรับ รายจาย แตละ
ประเภทเทาไร และรวมยอดแตละเดือนของรายรับและรายจายแตละประเภทวามีเทาไรและใหรวม
ยอดแตละเดือนเปนยอดรวมแตตนป เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานบัญชีรับจายในทุกเดือน 
เดือนละ 1 คร้ัง  
  เม่ือจัดทําบัญชีโดยสมุดบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทใหเปนปจจุบันแลว ใหวัดเก็บ
รักษาไวท่ีวัด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ขอเปนวัดพัฒนา และ
เม่ือมีชาวบานมารองเรียนเร่ืองการเงินของวัด 
      เม่ือวัดทําบัญชีวัดท้ัง 2 เลมแลว ใหวัดนําตัวเลขรายละเอียดของรายรับแตละประเภท 
รายจายแตละประเภท ในแตละเดือนจัดทํารายงานบัญชีรายรับ รายจายของวัด เพื่อสงสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในทุก 1 เดือน   
       หนาบัญชีในสมุดเงินสด ใหใชหนาบัญชีในบัญชีแยกประเภท เชน รายรับเงินบริจาค  
ท่ีใสสมุดเงินสดหนา 1 ก็ใหใสตัวยอเปนหนาบัญชี ย.1 ในสมุดเงินสดและในบัญชีแยกประเภท 
หนาบัญชีใหใส ง.ส.1 คือยกมากจากสมุดเงินหนา 1  
      การลงบัญชีในสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภท จะตองนําเลขท่ีใบเสร็จรับเงินและ
จายเงินมาลงบัญชีทุกคร้ัง  
   เม่ือเจาอาวาสไดมอบหมายใหไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัดทําบัญชีแลว เจา
อาวาสจะตองตรวจตราดูการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีดวยวาไดปฏิบัติโดยเรียบรอยและถูกตอง
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หรือไม ถาไมถูกตองก็ส่ังใหแกไขใหถูกตอง ระยะเวลาท่ีเจาอาวาสจะตรวจสอบ คือ ควรตรวจทุก
เดือนไมควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป นอกจากนี้ยังตรวจไดเสมอ ในเม่ือมีความประสงคจะตรวจ 
 เม่ือเจาอาวาสไดตรวจบัญชีถึงหนาใดแลว ก็ใหลงบันทึกไวท่ีมุมใดมุมหนึ่งของหนา
บัญชีนั้นวา “ตรวจแลว” พรอมกับลงนามและวันท่ีตรวจสอบกํากับไวดวย ในการตรวจตราดูแล
บัญชี เจาอาวาสอาจมอบหมายใหภิกษุรูปอ่ืนท่ีมีความรูทางบัญชีทําการตรวจแทนก็ได 
   การตรวจบัญชีนั้น จะตองตรวจสอบหลักฐานในการลงบัญชี เชน ใบเสร็จรับเงิน โดย
เอาเลขท่ีของใบเสร็จรับเงินมาลงบัญชีดวย แตบางคร้ังวัดจะจายเงินคาจางคนงานซ่ึงยากท่ีจะเรียก
ได วัดจะตองทําหลักฐานใหเซ็นหรือใชใบสําคัญรับเงินก็ไดบางคร้ัง เชน วัดจายคาเชารถยนต หรือ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด ซ่ึงไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได ก็ตองใชใบสําคัญรับเงินแทน 
 (2) การเก็บรักษาเงินวัด เงินผลประโยชนของวัด ใหวัดเก็บไวไดสามพันบาท เปนอยาง
มาก สวนท่ีเกินสามพันบาท ใหวัดฝากไวกับธนาคาร ซ่ึงในการเปดบัญชีเงินฝาก และการทําใบ
นําสงฝากแตละคราว ใหระบุช่ือบัญชีวา “เงินของวัด.........................” หามฝากในนามบุคคล หรือ
ระบุช่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง    ในกรณีท่ีฝากเงินไวกับธนาคารใหระบุช่ือผูมีอํานาจถอนเงินไวอยาง
นอย 3 คน ไดแก เจาอาวาส ไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนท่ีเจาอาวาสแตงต้ัง และผูท่ีเจาอาวาส
เห็นสมควร แตการสั่งจายใหลงนามในเช็คส่ังจายพรอมกัน โดยมีเจาอาวาสลงนามดวยทุกคร้ัง จึง
จะถอนเงินได 
 สําหรับเงินการกุศล การดูแลรักษาตลอดจนการใชจายเงิน ใหเปนไปตามความประสงค
ไวอยางชัดเจนวา จะใหเก็บรักษาท่ีไหน อยางไร วัดก็อาจปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บรักษาเงิน
ผลประโยชนโดยอนุโลม 
 (3) การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การลงทะเบียนทรัพยสินของวัด เชน วัดซ้ือครุภัณฑมา
ใชในวัด หรือมีผูบริจาคใหวัด ก็ตองแยกประเภททรัพยสินแตละอยาง เชน โตะขนาดตางๆ ก็ตอง
แยกตามขนาดดวย และเกาอ้ีก็ตองแยกขนาดเกาอ้ี และใหรหัสของทรัพยสินแตละประเภทไวและ
พนรหัสของทรัพยสินแตละประเภท เพื่อสะดวกในการบันทึกบัญชีทรัพยสินของวัด และเม่ือมีการ
จําหนายทรัพยสินก็ตองนํามาลงในบัญชีท่ีบันทึกไววาไดมีการจําหนายเพราะสาเหตุใด  
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน อาจสรุปไดวาในการบริหารเงินและทรัพยสินของวัดใน
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 โดยมีกฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และแนวทางปฏิบัติของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดวิธีปฏิบัติอยู ซ่ึงเจาอาวาสมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมดูแลการบริหารงานวัด โดยมีไวยาวัจกร เปนผูทํากิจธุระแทนพระสงฆในดานตางๆ เชน 
จัดหาผลประโยชนจากท่ีดินและอาคาร เปนตัวแทนวัดทําสัญญาใหเชาท่ีดินวัด ท่ีธรณีสงฆ ท่ี
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กัลปนาและอาคาร จัดทําทะเบียนทรัพยสินท่ีเชา และจัดทําบัญชีรายรับรายจายเงินของวัดไวเปน
หลักฐาน เปนตน และมีเจาคณะเปนผูควบคุม สงเสริม แนะนําเจาอาวาสอีกช้ันหนึ่ง กฎหมาย
ดังกลาวไดวางรากฐานการจัดการทรัพยสินของวัด ท้ังการจัดการท่ีดิน ทรัพยสิน ตลอดจนเงิน
บริจาคของวัด กําหนดใหวัดมีการจัดทําบัญชีรับไวเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  แตปญหาคือ 
บุคคลท่ีทําบัญชีของวัด ไดแก พระภิกษุ แมชี อุบาสิกา หรือไวยาวัจกรที่ไดรับมอบหมายงานจาก
ทางเจาอาวาสใหเปนผูจัดประโยชนของวัด ไมมีความรูเร่ืองการทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 
และกฎหมายไมไดมีสภาพบังคับใหแตละวัดตองปฏิบัติ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ การทําบัญชีจึงไม
เปนไปตามหลักท่ีถูกตอง และมีวัดหลายแหงละเลยในการทําบัญชีไวตรวจสอบ 
 2.5.6 ความหมายและรูปแบบของศาสนธุรกิจ 
 ในแตละปมีประชาชนเขาไปทําบุญท่ีวัดเปนจํานวนมาก ซ่ึงในการทําบุญนั้น วิธีการท่ี
พุทธศาสนิกชนเลือกปฏิบัติคือ การทําบุญดวยการบริจาคเงิน ซ่ึงเปนวิธีท่ีสะดวก มีการวิจัยพบวา 
ในวันพระใหญหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแตละคร้ังจะมีเงินสะพัดจากเงินทําบุญถึงคร้ังละ
หกพันลานบาท และในปแตละปคนไทยทําบุญเขาวัดถึงปละสามหม่ืนหาพันลานบาท94 จากการที่มี
ประชาชนทําบุญดวยการบริจาคเงินสดเปนจํานวนมาก ทําใหมีบุคคลจํานวนหน่ึงอาศัยความศรัทธา
ของชาวพุทธเปนเคร่ืองมือในการหาประโยชนซ่ึงสรางสงผลกระทบตอความม่ันคงและความ
เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 
 ศ. วีระพงษ  บุญโญภาส อธิบายวา ศาสนธุรกิจ คือ การนําเอากิจกรรมในทางศาสนามา
แสวงหาประโยชนในเชิงธุรกิจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การอางศาสนามาบังหนาเพื่อแสวง
ผลประโยชนในทางธุรกิจ95 
 ศาสนธุรกิจ คือ การนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในทาง
พาณิชย หรือพุทธพาณิชย ซ่ึงเปนกิจกรรมอันมีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจ แตแฝงเขามากระทํา
ตามคําสอนของพระพุทธเจา อันเปนกระบวนการคาขายความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โดยใชวัตถุหรือสัญลักษณท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัยมาเปนเคร่ืองมือ
แสวงหาผลประโยชนในทางพาณิชย เปนการใชเงินเพื่อแสดงออกซ่ึงปฏิสัมพันธระหวาง

                                                 
94 พุทธพาณิชยอูฟู วิสาขะวัดรวย เงินสะพัด 6 พันลาน.  สืบคน 10 พฤษภาคม 2557, จาก

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000068116 
95 สัมภาษณ ศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส, ศาสตราจารย ประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 26 พฤษภาคม 2558 
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พุทธศาสนิกชนกับพุทธศาสนา ท่ีบงบอกถึงความใกลชิดและลักษณะความสัมพันธท่ีมีรวมกัน ผาน
กิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของ96  
 รูปแบบของศาสนธุรกิจท่ีกําลังเกิดข้ึนอยางมากมายตามวัดในปจจุบัน อาทิเชน  
 เม่ือคนในสังคมนิยมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือเสริมดวงชะตา หาโชคลาภ วัดจึง
ผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในการทําบุญใหมีความสะดวก ซ่ึง
เปนชองทางใหวัดหรือผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมตางๆ ในวัด ผลิตสินคาและบริการตอบสนองตอ
ความตองการในการทําบุญดังกลาว อาทิเชน การจัดรูปแบบในการทําบุญสะเดาะเคราะห แกปชง 
การจัดตูรับบริจาคซ่ึงมีมากมายตามจุดตางๆ ท่ัวบริเวณวัดใหประชาชนรวมทําบุญกับทางวัดเพื่อ
ทํานุบํารุงส่ิงตางๆ การทําบุญเพื่อสมทบทุนสรางถาวรวัตถุตางๆ ในวัด เชน กระเบ้ือง ปูน เปนตน 
การจัดการทําบุญของวัดเหลานี้ทําใหในแตละวันมีเงินสดจํานวนมากมายเขาสูวัด ซ่ึงเม่ือประชาชน
ทําบุญและเกิดความสบายใจแลว จะไมมีผูใดติดใจสงสัยวาพระสงฆหรือทางวัดจะนําเงินบริจาคไป
ใชทําอะไรตอไป ไมมีผูใดสนใจที่จะมาตรวจสอบเงินบริจาคดังกลาว 
 การชักชวนใหคนเขาวัดและมีการบอกบุญใหคนทําบุญจํานวนมาก โดยบางวัดมีการ
ประยุกตหลักการตลาดเขากับการเผยแพรธรรมะชักชวนใหคนเขาวัดและบอกบุญ เปนการทําให
บุญเปนสินคาตัวหนึ่งของวัดท่ีวัดตองเพ่ิมยอดขายข้ึนเร่ือยๆ ตามรายจายจากการลงทุนในถาวรวัตถุ
ของวัด วัดใชกลยุทธการขายบุญ คือ มีการชักชวนใหคนทําบุญเพื่อสรางบารมี อางวาการทําบุญดวย
เงินจํานวนมากจะสงผลใหไดบุญมาก มีการต้ังทีมงานลูกศิษยวัดข้ึนมาเชนเดียวกับกลยุทธของ
ระบบขายตรง มีหัวหนาทีมและลูกทีมเพื่อกระจายกันออกไปบอกบุญหาเงินทําบุญเขาวัด มีการ
กําหนดเปาหมายชัดเจนวาแตละทีม แตละคนตองทํายอดบุญไดเทาไหร มีการประชุมกลุมยอย 
อบรมสัมมนาเทคนิคการบอกบุญ อีกท้ัง ตัวเจาอาวาสเองยังไดมีการอางวาตนมีอิทธิปาฏิหาริย
สามารถติดตอกับพระพุทธเจาได การทําบุญกับทางวัดทําใหสามารถติดตอพระพุทธเจาไดโดยตรง
แลวจัด การทําบุญถวายภัตราหารเจาอาวาส และการทําบุญสรางส่ิงปลูกสรางท่ีใหญโต อาทิเชน 
มหาเจดีย สภาสงฆ อาคาร ตึก ท่ีพักสงฆตางๆ ซ่ึงมีขนาดมโหฬารทําใหเห็นความยิ่งใหญของวัด ซ่ึง
การระดมการบอกบุญและการเผยแพรธรรมะดวยวิธีการดังกลาวนี้ทําใหเกิดการระดมทรัพยสิน
จํานวนมหาศาลเขาวัด ท้ังในรูปของเงินสด เช็ค และการถวายอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน และ
สังหาริมทรัพย เชน รถยนต เปนตน 
 

                                                 
96  จาก พุทธพาณิชยและไสยพาณิชยในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัด

นครปฐม. โดย ภณกุล ภวคุณวรกิตต์ิ. สืบคน 10 พฤษภาคม 2557, จาก  http://www.chulapedia.chula.ac.th      
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 การสรางภาพของเจาอาวาสและเขียนหนังสือธรรมะเผยแพรวาตนเองเปนผูกลับชาติมา
เกิด ทําใหประชาชนหลงเช่ือเล่ือมใสศรัทธาวาตัวเจาอาวาสเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา หากใครได
รวมทําบุญและใกลชิดจะไดข้ึนสวรรค จะไดไปนิพพาน ไมตองมาเกิดอีก ไมตองมารับกรรม ไมมี
กรรมติดตัวไป เจาอาวาสสามารถปลดกรรมของทุกคนได ซ่ึงเปนการนําหลักของพระพุทธศาสนา
มาบิดเบือนใหคนศรัทธาแลวหาประโยชนจากเงินทําบุญในการเทศนาตามท่ีตางๆ และมีการอางวา
จะจัดสรางส่ิงปลูกสรางท่ียิ่งใหญ เชน พระแกวมรกตจําลองขนาดใหญ โดยมีมหาวิหารลอมรอบ
เพื่อระดมเงินทําบุญมากมายเขาวัด ท้ังยังมีการสรางภาพใหประชาชนท่ัวไปเห็นวาบุคคลระดับมหา
เศรษฐีเขารวมทําบุญกับทางวัดเพื่อใหประชาชนท่ัวไปเห็นถึงผลสําเร็จจากการทําบุญท้ังท่ีแทจริง
แลวไมไดมีการทําบุญเชนวาและไมมีผูใดลวงรูวาทรัพยสินมูลคามหาศาลของทางวัดไดมาจากการ
ทําบุญบริจาคจริงหรือไม และเงินท่ีไดจากการบริจาคถูกนําไปใชในกิจการใด 
 การสรางวัตถุมงคลตางๆ โดยอวดอางสรรพคุณความศักดิ์สิทธ์ิ แลวจัดซุมใหเชาซ้ือวัตถุ
มงคลตางๆ ไมวาจะเปน สรอย แหวน กําไล หรือพระพุทธรูปบูชา สนนราคาเร่ิมตนจากไมกี่สิบบาท 
ไปจนถึงหลักหม่ืนหลักแสนบาท หากต้ังราคาสูงจะเปนการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธ์ิวามีมากกวาท่ี
ราคาตํ่ากวา การใหเชาวัตถุมงคลนี้เองเปนกิจการที่ทํารายไดเขาสูวัดจํานวนมาก 
 จะเห็นไดวา ศาสนธุรกิจ อาจมีสวนในการสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองไดดวยการทํานุบํารุงถาวรวัตถุตางๆและพระภิกษุสงฆภายในวัด แตหากมองในแงของ
หลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีสงเสริมใหคนไมยึดม่ันถือม่ัน ลดละเลิกจากกิเลสทั้งหลายเพ่ือให
เขาสูการพนทุกข การประกอบศาสนธุรกิจกลับสวนทางตอหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา อีกท้ัง
การที่ศาสนธุรกิจเปนการระดมเงินและทรัพยสินจํานวนมากเขาวัด แตกลับไมมีกฎหมายท่ีเขามา
ตรวจสอบระบบการบริหารการเงินและทรัพยสินของวัดอยางจริงจังและมีสภาพบังคับ ดังนั้น วัด
และศาสนธุรกิจ จึงมีความเส่ียงเปนอยางยิ่งท่ีจะถูกใชเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงิน ประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผานทาง  
ศาสนธุรกิจซ่ึงจะไดวิเคราะหในบทตอไป 
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บทที่  3 
มาตรการในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการในการกํากับ

ดูแลควบคมุองคกรไมแสวงหากําไรตามกฎหมายตางประเทศ 
 
 ในปจจุบัน ท่ัวโลกกําลังประสบปญหาการฟอกเงินท่ีไดแพรระบาดอยูในหมูอาชญากร 
ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลก และรัฐบาลของแตละประเทศจึงไดรวมมือกันในการพัฒนากฎหมาย
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหสามารถดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินตออาชญากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รูเทาทันอาชญากร ตลอดจนสามารถตัดวงจรการกระทําความผิดโดยดาํเนินการตาม
กฎหมายฟอกเงินกอนท่ีอาชญากรจะไดกระทําความผิดลง สังคมระหวางประเทศไดมีการริเร่ิม
จัดต้ังองคกรและหนวยงานตางๆ รวมทั้งความตกลงระหวางกัน เพื่อจัดการกับปญหาน้ีในระดับ
สากล มีขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรายแรงนี้หลาย
ฉบับ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับมาตรการทางการเงินและมาตรการทางกฎหมาย ประเทศไทย ก็เชนกัน
จําเปนท่ีจะตองมีความรวมมือระหวางประเทศกับองคกรระหวางประเทศ และรัฐบาลของ
ตางประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลท้ังในดานการสืบสวนการกระทําความผิด และความรูในการ
ปองกันการฟอกเงิน เพื่อสามารถนําไปปรับใชกับการบังคับใชกฎหมายภายในประเทศใหการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3.1  ความรวมมือระหวางประเทศและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 การนําความรูและประสบการณของประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดจากการตอสูกับการฟอกเงินมา
ประยุกตใชกับสถานการณหรือสภาพแวดลอมของประเทศไทยเปนส่ิงท่ีจําเปน เนื่องจาก
อาชญากรรมการฟอกเงินมีลักษณะพิเศษที่ตองอาศัยความรวมมือประสานงานกับตางประเทศ1 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองรับรูถึงมาตรการระหวางประเทศและมาตรการตามกฎหมาย
ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

                                                                 
1 การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (น.57). เลมเดิม. 
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 3.1.1  ขอตกลงระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน2 
 ประเทศตางๆ ไดเห็นความสําคัญของการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดมี
การทําความตกลงกันหลายคร้ัง เพื่อหาทางประสานงานรวมมือกัน อาทิ 
 1)  อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 
 2)  ขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงิน (Financial 
Action Task Force (FATF)) 
 ความตกลงของกลุมตางๆดังกลาวนั้น มีหลักการดังนี้ 
 1)  อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (อนุสัญญาเวียนนา)  
 อนุสัญญาเวียนนา  (Vienna Convention หรือช่ือเต็มวา United Nation Vienna Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Paychotropic Substance) ได ถูกก อ ต้ั ง ข้ึน ท่ีก รุ ง
เวียนนา เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2531 เพื่อตอตานการลักลอบคายาเสพติด ซ่ึงรวมถึงการฟอกเงินผิด
กฎหมาย ดังนี้ 
 กําหนดขอบังคับใหการฟอกเงินผิดกฎหมายถือเปนความผิดทางอาญา 
 สนับสนุนการรวมมือระดับนานาประเทศ เพื่อใหการสืบสวนเปนไปไดโดยสะดวก 
 กําหนดหลักการท่ีจะสนับสนุนการรวมมือในการสืบสวนสอบสวน 
 กําหนดใหประเทศตางๆ ดําเนินการใหการรักษาความลับใหลูกคาของธนาคาร 
(Banking Secrecy) ไมเปนอุปสรรคตอการสืบสวนคดีอาชญากรรม 
 2) ขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงิน (Financial 
Action Task Force (FATF)) 
 คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซ่ึงกอต้ังข้ึน
โดยกลุมประเทศ G7 ในป ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวมีช่ือวา The Financial 
Action Task Force on Money Laundering หรือมีช่ือยอวา FATF ในป ค.ศ. 1990 คณะทํางาน FATF 
ไดจัดต้ังมาตรฐานดานตางๆ และสงเสริมใหมีการใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการดานการกํากับ
ดูแล และมาตรการดานปฏิบัติการอยางบังเกิดผลในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ ตลอดจนภัยอ่ืนๆ 

                                                                 
2 จาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (น.485-495), โดย วีระพงษ บุญโญภาส, สุพัตรา แผนวิชิต, 2557, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม.   
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ท่ีคุกคามบูรณภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้คณะทํางาน FATF ยังไดรวมมือกับ
หนวยงานระหวางประเทศอ่ืนๆท่ีมีสวนไดสวนเสียเพื่อระบุจุดออนดานตางๆ ในระดับชาติ โดยมี
เปาหมายเพื่อคุมครองระบบการเงินระหวางประเทศใหพนจากการนําไปใชอยางผิดๆไดออก
ขอแนะนําซ่ึงเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายสําหรับประเทศสมาชิก ซ่ึงรูจักกันในช่ือ FATF Recommendations 
และไดพัฒนาปรับปรุงสาระสําคัญเร่ือยมาจนกระท่ังเปนแนวปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
สากล วาเปนมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย (Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 
หรือ AML/CFT) 
 ขอแนะนํา FATF กําหนดรายละเอียดของมาตรการตางๆ อยางครอบคลุม ครบถวน 
และสอดคลองกัน ซ่ึงประเทศตางๆ ไดนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลในการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตลอดจนการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีพลังทําลายลางสูง โดยปรับใชใหสอดคลองกับ
สภาวการณเฉพาะของแตละประเทศ ขอแนะนํา FATF กําหนดรายละเอียดของมาตรการตางๆ 
ท่ีจําเปน ซ่ึงแตละประเทศควรมีพรอมใชอยูแลวเพื่อ :  
 ระบุความเส่ียงตางๆ และพัฒนานโยบายและการประสานงานภายในประเทศ  
 ติดตามการฟอกเงิน การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพร
ขยายอาวุธ 
 ใชมาตรการปองกันในภาคสวนการเงิน และภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีกําหนดช่ือไว 
 กําหนดอํานาจและความรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาท่ี (เชน เจาหนาท่ีสืบสวน
สอบสวน เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย (ตํารวจ) และเจาหนาท่ีกํากับดูแล) และมาตรการอ่ืนๆ ของ
สถาบัน 
 สงเสริมความโปรงใส และสงเสริมการมีขอมูลเกี่ยวกับการเปนเจาของผูรับผลประโยชน 
ท่ีแทจริงของนิติบุคคล และบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย และ 
 อํานวยความสะดวกในการรวมมือระหวางประเทศ 
 ขอแนะนํา FATF ชุดเดิม 40 ขอ จัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) นับเปนการริเร่ิม
การตอตานการใชระบบการเงินของประเทศตางๆ ไปเพื่อการฟอกเงินโดยกลุมบุคคลท่ีมีรายได 
จากการคายาเสพติด ในป ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ขอแนะนําของ FATF ดังกลาวไดรับการแกไข
เปล่ียนแปลงเปนคร้ังแรก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิวัฒนาการของแนวโนมและเทคนิคในการ 
ฟอกเงิน และเพื่อขยายขอบเขตของขอแนะนําใหครอบคลุมไปไกลกวาเร่ืองการฟอกเงินท่ีไดจากยา
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เสพติด ในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) FATF ไดขยายอาณัติออกไปเพื่อดําเนินการกับ
ประเด็นการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และองคกรกอการราย และไดดําเนินการ 
ข้ันสําคัญโดยการจัดทําขอแนะนําพิเศษ 8 ขอ วาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ 
กอการราย (ตอมาขยายเปน 9 ขอ) ขอแนะนํา FATF ไดรับการแกไขเปล่ียนแปลงอีกคร้ังท่ีสองในป 
ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) และมีการแกไขปรับปรุงคร่ังลาสุดเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2555 จากท้ังหมด 49 
ขอ เหลือเพียง 40 ขอ 
 ขอแนะนําเหลานี้ พรอมกับขอแนะนําพิเศษของ FATF ไดรับความเห็นชอบจาก
ประเทศตางๆมากกวา 180 ประเทศ และเปนท่ียอมรับโดยสากลวาเปนมาตรฐานระหวางประเทศใน
การตอตานการฟอกเงินและการตอบโตการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สรุป
สาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานธุรกรรมและองคกรไมแสวงหากําไรได 
ดังนี้ 
 1. ตามขอแนะนําท่ี 3 ความผิดฐานฟอกเงิน FATF แนะนําวาแตละประเทศควร
กําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา ตามอนุสัญญาเวียนนา และอนุสัญญาพาเลอโม และ
ควรกําหนดใหความผิดรายแรงทุกประเภทเปนความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเจตนาเพ่ือกําหนด
ความผิดมูลฐานใหครอบคลุมขอบเขตกวางขวางท่ีสุด 
 2.  ตามขอแนะนําท่ี 4 การริบทรัพยและมาตรการช่ัวคราว FATF แนะนําวา แตละ
ประเทศควรใชมาตรการที่คลายคลึงกับมาตรการท้ังหลายท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาเวียนนา 
อนุสัญญาพาเลอโม และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
รวมถึงมาตรการทางนิติบัญญัติเพื่อใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของตนสามารถอายัด หรือยึด และ 
ริบทรัพยสิน 
 3. ตามขอแนะนําท่ี 8 เกี่ยวกับองคกรไมแสวงหาผลกําไร FATF แนะนําวา แตละ
ประเทศควรทบทวนวากฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีใชกับหนวยงานท่ีสามารถจะถูกละเมิดและ
นําไปใชในทางท่ีผิด เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีอยูอยางเพียงพอหรือไม 
องคกรท่ีไมแสวงหากําไรมีจุดออนลอแหลมเปนพิเศษ และแตละประเทศควรดําเนินการใหม่ันใจวา
จะไมมีการใชองคกรเหลานี้ไปในทางท่ีผิด 
 4. ตามขอแนะนําท่ี 22 FATF แนะนําวา ธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบัน
การเงิน ควรนําขอแนะนําท่ี 10, 11, 12, 15 และ 17 สําหรับสถาบันการเงินไปใชกับธุรกิจและ 
ผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงินดวย ซ่ึงมาตรการตามขอแนะนํากลาว ไดแก การตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การเก็บรักษาหลักฐานท่ีจําเปนเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการ
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ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาท่ีเปนบุคลลที่มีสถานภาพทางการเมืองใน
ตางประเทศ และการพึ่งพาบุคคลท่ีสามในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
 5.  ตามขอแนะนําท่ี 23 FATF แนะนําวา ควรนํามาตรการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวใน
ขอแนะนําท่ี 18 ถึง 21 มาใชกับธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน ซ่ึงมาตรการตาม
ขอแนะนําดังกลาว ไดแก การนําแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไปปฏิบัติใหบรรลุผล, นํามาตรการ
ตรวจสอบเชิงลึกเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ไปใชกับความสัมพันธทางธุรกิจและการทํา
ธุรกรรมท่ีทํากับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และกับสถาบันการเงินท้ังหลาย จากประเทศที่ FATF 
กําหนดใหมีการดําเนินการดังกลาว, ควรมีกฎหมายกําหนดใหมีการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัย และความคุมครองผูบริหาร เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรายงานตามกฎหมาย 
ใหไมตองรับผิดทางอาญาและทางแพง ถาบุคคลเหลานั้นรายงานขอสงสัยของตนตอหนวยขาว
กรองทางการเงิน ดวยความสุจริต และ ควรมีกฎหมายหามไมใหเปดเผยขอเท็จจริงวากําลังมีการสง
รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีตองสงสัยหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของใหแกหนวยขาวกรองทางการเงิน 
 6. ตามขอแนะนําท่ี 24 FATF แนะนําวา แตละประเทศควรใชมาตรการปองกันการใช
นิติบุคคล ไปเพ่ือการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย แตละประเทศควร
ดําเนินการใหม่ันใจวามีขอมูลเพียงพอ ถูกตอง และทันตอเวลา เกี่ยวกับเจาของผูรับผลประโยชนท่ี
แทจริงและเกี่ยวกับการควบคุมนิติบุคคล 
 7.  ตามขอแนะนําท่ี 28 FATF แนะนําวา ธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบัน
การเงิน ควรอยูภายใตมาตรการกํากับดูแลและมาตรการควบคุมดูแล 
 8.  ตามขอแนะนําท่ี 35 FATF แนะนําวาแตละประเทศควรดําเนินการใหม่ันใจวา 
ประเทศของตนมีมาตรการลงโทษท่ีไดผลสมสัดสวน และเปนการยับยั้ง ไมวาจะเปนมาตรการทาง
อาญา ทางแพง หรือทางปกครอง 
 3.1.2  กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในตางประเทศ 
 1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใชกฎหมายระบบ Common Law และปกครอง
ประเทศในรูปแบบของสาธารณรัฐ เปนประเทศที่มีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและถือเปนแหลง
เงินทุนใหญของโลก แตทวาประเทศสหรัฐอเมริกากลับประสบปญหาการฟอกเงินท่ีรายแรง 
เนื่องจากการขยายขอบเขตและเครือขายขององคกรอาชญากรรมเปนไปอยางรวดเร็ว3 ดวยเหตุผล

                                                                 
3 ถาม-ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.185). เลมเดิม. 
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และความจําเปนดังกลาว ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาทําการตอสูกับปญหาการฟอกเงินท้ังใน
ประเทศและตางประเทศอยางแข็งขันมาเปนเวลายาวนาน ท้ังไดพัฒนาแผนการ มาตรการ และ
ยุทธวิธีในการปองกันและตรวจสอบการฟอกเงินมาโดยตลอดเพ่ือไมใหธนาคารและสถาบัน
การเงิน รวมท้ังธุรกิจตางๆ ตกเปนเคร่ืองมือของอาชญากรนักฟอกเงิน โดยรัฐบาลกลางของประเทศ
ไดตรากฎหมายข้ึนหลายฉบับเพื่อตอตานการฟอกเงิน ซ่ึงกฎหมายฉบับแรกท่ีออกมากําหนดใหการ
ฟอกเงินเปนความผิดอาญาแยกออกมาโดยเฉพาะ ไดแก Money Laundering Control Act of 1986 
ดังนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือเปนประเทศแรกในโลกท่ีกําหนดใหการฟอกเงิน เปนความผิด
ทางอาญาและเปนประเทศตนแบบดานทฤษฎีและกฎหมายฟอกเงิน4 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงิน 
(FATF) และ กลุมตอตานการฟอกเงินแหงเอเชียแปซิฟก (the Asia/Pacific Group on Money 
Laundering (APG)) 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 
 (1) Federal Crimes and Criminal Procedure เปนบทบัญญัติ เกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินคดีอาญา เปนกฎหมายเบ้ืองตนของประเทศสหรัฐอเมริกาในการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งการนําเขาหรือนําออกซ่ึงตราสารหรือเอกสารทาง
การเงินประเภทตางๆ โดยมีการกําหนดโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเงินและการดําเนินการกับ
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ดังนี้5 
  1) บัญญัติใหการกระทําท่ีเปนการพยายาม สนับสนุนหรือชวยเหลือในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการเงินโดยปกปด ซอนเรนการกระทําความผิด หลีกเล่ียงไมรายงานการโอนเงิน 
 ความผิดดังกลาวขางตน มีโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือสองเทาของ
มูลคาของทรัพยสินท่ีเกี่ยวของข้ึนอยูกับจํานวนใดจะมากกวากัน หรือจําคุกไมเกิน 20 ปหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
  2) บัญญัติใหการกระทําหรือพยายามนําเขาหรือนําออกไปซ่ึงตราสารหรือเอกสาร
ทางการเงินเชน เงินตราตางประเทศ เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ตั๋วเงินเปนตน 

                                                                 
4 การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (น.58-59). เลมเดิม. 
5 จาก มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.27), โดย  

ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2539, เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดนตามหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 39 และ
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 9, 2539-2540 
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 ความผิดดังกลางขางตน มีโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือสองเทาของ
มูลคานั้นข้ึนอยูกับจํานวนใดจะมากกวากันหรือจําคุกไมเกิน 20 ปหรือท้ังจําท้ังปรับ 
  3) การกระทําความผิดท้ัง 2 กรณีขางตนผูกระทําความผิดตองรับผิดทางแพงดวย 
แตไมเกินมูลคาของทรัพยสินนั้นหรือไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ 
 (2) Bank Secrecy Act 1970 เปนกฎหมายซ่ึงบังคับใหมีการรายงานธุรกรรมเงินสดและ
การจัดเก็บขอมูล และใหอํานาจกระทรวงการคลังในการออกกฎซ่ึงบังคับใหสถาบันการเงินและ
ผูเกี่ยวของตองจัดทํารายงานการเก็บรักษาขอมูล เรียกวา BSA Regulations โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการสรางรองรอยทางเอกสาร (Paper Trail) หรือรองรอยทางการเงิน (Money Trail) ทําให
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถติดตามเงินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายไปหาตนตอของผูกระทํา
ความผิดไดสะดวกยิ่งข้ึน และยังเปนการปองกันการกระทําความผิดอีกดวย กฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดมาตรการติดตามการฝากเงินผานทางสถาบันการเงินซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้6 
  1) กําหนดใหสถาบันการเงินตองรูจักตัวตนของลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมโดยกําหนด 
ใหลูกคาตองแสดงตนและไมอนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยมีการใชช่ือปลอมหรือใชนามแฝง 
  2) กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไวเปน
เวลา 5 ปโดยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
กําหนด7 

  3) กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมท้ังบุคคลธรรมดารายงานขอมูลทาง
การเงินประเภทตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ 
 ในการรายงานธุรกรรมท่ีนาสงสัยนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (The Secretary 
of The Treasury) มีสิทธิท่ีจะเรียกใหสถาบันการเงินใดๆ ผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาท่ี หรือ
ตัวแทนของสถาบันการเงินใหรายงานถึงธุรกรรมท่ีนาสงสัยโดยกฎหมายกําหนดหามไมใหมีการ
แจงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมดังกลาวทราบวาธุรกรรมนั้นไดถูกรายงาน อีกท้ัง หาม
เจาหนาท่ีของรัฐผูซ่ึงลวงรูถึงการรายงานดังกลาวเปดเผยขอมูลตอบุคคลใดๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรม
ท่ีถูกรายงาน8 
 (3) Money Laundering Control Act 1986 เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการตอตาน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนกฎหมายกําหนดความผิดมูลฐานเพื่อควบคุมการฟอกเงินซ่ึงกฎหมาย 

                                                                 
6  From Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act 

(p.34-58), by U.S. Department of Justice ,1983, Rockville, MD: NCJRS Photocopy Services. 
7 Title 31 United States Code, section 5318 (3) 
8 Title 31 United States Code, section 5318 (g) 
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นี้ไดกําหนดหามกระทําการเกี่ยวของกับการฟอกเงินในลักษณะกวางๆ มุงใชบังคับกับบุคคลท่ัวไป
และสถาบันการเงินท่ีมีเจตนาจะปกปดแหลงท่ีมาของเงิน หรือเจาของเงิน หรือเจตนาหลบเล่ียงการ
รายงานการโอนเงินอันมิชอบดวยกฏหมาย โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 9 
  1) บุคคลใดก็ตามท่ีดําเนินการหรือพยายามที่จะดําเนินธุรกรรมทางการเงิน 
(Financial Transaction) ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเงินท่ีไดมาจากการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย 
(Unlawful Activity) โดยรูถึงท่ีมาของเงินในการทําธุรกรรมดังกลาวไมวาจะโดยเจตนาชวยเหลือใน
การกระทําไมชอบดวยกฎหมายหรือรูวาธุรกรรมท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงกระทําดังกลาวนั้นเพื่อ 
 ปกปดหรือลวงสภาพที่ตั้งแหลงที่มาความเปนเจาของหรือการควบคุมรายไดของการ
กระทําอันไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
 หลีกเล่ียงการรายงานธุรกรรมซ่ึงกําหนดไวภายใตกฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายของ
สหรัฐ (State of Federal Law) 
 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือปรับเปนจํานวนสองเทาของ
มูลคาทรัพยสินซ่ึงเกี่ยวกับธุรกรรมแลวแตวาจํานวนใดมากกวากันหรือจําคุกไมเกินยี่สิบป หรือท้ัง
จําท้ังปรับ10 
  2) บุคคลใดก็ตามทําการสงหรือพยายามท่ีจะสงตราสารทางการเงิน (Monetary 
Instrument) หรือเงินทุน (funds) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาออกหรือผานไปยังสถานท่ีแหงใด
ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนําเขาซ่ึงตราสารทุนใดๆยังประเทศสหรัฐอเมริกา จากหรือผาน
สถานที่แหงใดภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะโดยเจตนาชวยเหลือในการกระทําอันไม
ชอบดวยกฎหมายหรือรูวาตราสารทางการเงินหรือเงินทุนดังกลาวเกี่ยวของกับเงินซ่ึงไดมาจากการ
อันไมชอบดวยกฎหมายและรูวาการสงหรือนําเขาเงินท้ังหมดหรือบางสวนดังกลาวนั้นเพื่อ 
 ปกปดหรือลวงสภาพท่ีตั้ง แหลงท่ีมา ความเปนเจาของหรือการควบคุมรายไดของการ
กระทําอันไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
 หลีกเล่ียงการรายงานธุรกรรมซ่ึงกําหนดไวภายใตกฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายของ
สหรัฐ (State of Federal Law) 
 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือปรับเปนจํานวนสองเทาของ
มูลคาตราสารทางการเงินหรือเงินทุนในการกระทําความผิดนั้นแลวแตวาจํานวนใดมากกวากันหรือ
จําคุกไมเกินยี่สิบปหรือท้ังจําท้ังปรับ11 
                                                                 

9  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (น.71-72). เลมเดิม. 
10 Title 18 United States Code, section 1956 (a) (1) 
11 Title 18 United States Code, section 1956 (a) (2) 
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  3) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามดําเนินธุรกรรมดังกลาวมาในขอ 1) หรือ
สงหรือนําเขาหรือพยายามสงหรือนําเขาดังท่ีกลาวมาในขอ 2) ตองรับผิดชอบทางแพงตอสหรัฐ 
อเมริกาเปนจํานวนไมเกินกวามูลคาของทรัพยสินเงินทุนหรือตราสารทางการเงินซ่ึงเกี่ยวกับ
ธุรกรรมหรือเปนเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ12 
 (4) U.S.A. Patriot Act 2001 เปนกฎหมายท่ีเกิดภายหลังจากเหตุการณกอการรายท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2001 มีวัตถุประสงคเพื่อปราบปรามแหลงเงินทุนของ
องคกรกอการราย ขัดขวางและลงโทษการกระทําท่ีเปนการกอการรายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ท่ัวโลก และเสริมความเขมแข็งใหกับมาตรการการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินคดีแกการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในระดับสากล ตลอดจนเสริมสราง
ประสิทธิภาพของกลไกในการบังคับใชกฎหมายตอการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย13กฎหมายฉบับนี้ไดกาํหนดใหมีมาตรการพิเศษสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐใน
การสืบสวนติดตามการกระทําความผิด เชน การดักฟงทางโทรศัพทการตรวจสอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  กําหนดฐานความผิดเฉพาะเร่ืองการกอการรายขามชาติและอาชญากรรม
คอมพิวเตอรนอกจากนี้ กฎหมายยังไดเพิ่มฐานความผิด โดยกําหนดใหการกระทําความผิดฐานฟอก
เงินรวมถึงการกระทําความผิดดังตอไปนี้ดวย ไดแก14 
  1) การฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีความเกี่ยวของกับการประกอบ
อาชญากรรมนอกประเทศและการวางแผนเพ่ือประกอบอาชญากรรมทางการเมืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
  2) การฟอกเงินผานเครือขายคอมพิวเตอร (Cyber Money Laundering) หรือเพื่อ
สนับสนุนองคกรกอการรายขามชาติ 
  3) การเพิ่มโทษสําหรับความผิดฐานเคล่ือนยายเงินตราออกนอกประเทศโดยไมได
รับอนุญาต 

                                                                 
12 Title 18 United States Code, section 1956 (b) 
13 FinCEN, USA Patriot Act [online], Available from: http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/ 

[2015, February 27] 
14 จาก การกําหนดใหความผิดอาญารายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขาม

ชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.48), โดย  กมลศักด์ิ  หมื่นภักดี, 2552, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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  4) ใหศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court) มีอํานาจในการพิจารณา
เปรียบเทียบปรับผูท่ีเคล่ือนยายเงินออกนอกประเทศมากกวา 300,000 เหรียญสหรัฐและไมรายงาน
ตอหนวยงานของศุลกากร 
  5) ใหอํานาจเจาหนาท่ีสหรัฐอเมริกาในการดําเนินคดีการฉอโกงบัตรเครดิตตางๆ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดข้ึนนอกประเทศ 
  6) ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการดําเนินคดีสถานท่ีท่ีมีการวางแผนและตระเตรียม
การกระทําฟอกเงินได 
 หนวยงานที่มีหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินท่ีสําคัญของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ไดแก The Financial Crimes Enforcement Network หรือ FinCEN ซ่ึงกระทรวงการคลัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกอต้ังข้ึนมาในป 1990 เพื่อเปนศูนยกลางเก่ียวกับขอมูลขาวสารและการ
วิเคราะหทางการเงินเพื่อสงเสริมการตรวจสอบ การสืบสวน และดําเนินคดีกับการฟอกเงินและคดี
อาชญากรรมทางการเงินอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการออกกฎเกณฑและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายในการตอตานการฟอกเงิน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการให
สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมบางประเภทและใหจัดเก็บรักษาขอมูลเพื่อเปนรองรอยทางการเงินท่ี
จะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชในการสืบสวนดําเนินคดีได ซ่ึง FinCEN จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การเงินดังกลาวแกหนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆเพื่อใชประโยชนดวย15 
 หนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 Bank Secrecy Act 1970 เปนกฎหมายท่ีบังคับใหมีการรายงานธุรกรรมเงินสดและการ
จัดเก็บขอมูลการทําธุรกรรม ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดถึงผูมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมไว 
โดยใหสถาบันการเงิน (Financial Institution) เปนผูมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม จัดใหลูกคา
แสดงตนและจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตางๆ ซ่ึงตามมาตรา 5312 (a) 
(2) ไดกําหนดนิยามคําวา “สถาบันการเงิน” นอกจากจะหมายถึงธนาคารพาณิชยแลว ยังหมายความ
รวมถึง 
 ตัวแทนหรือสาขาของธนาคารตางประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นายหนาหรือผูคาหลักทรัพยซ่ึงลงทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย 
 บริษัทประกันภัย 
 สถาบันออมทรัพย 
 ผูแลกเปล่ียนเงินตรา 

                                                                 
15  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ (น.61-62). เลมเดิม. 
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 ผูออก ผูขายฝาก แคชเชียรเช็ค เช็คเดินทางเช็ค ธนาณัติหรือตราสารอ่ืนท่ีคลายกัน 
 โรงรับจํานํา 
 บริษัทเงินทุน 
 ตัวแทนการทองเท่ียว 
 ผูดําเนินการเกี่ยวกับระบบบัตรเครดิต 
 ผูมีอาชีพจําหนายเพชร อัญมณี ทองคํา 
 ท่ีทําการไปรษณีย 
 ท่ีทําการโทรเลข 
 ธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถยนต เคร่ืองบิน เรือ 
 สถานประกอบการคาสิโน หรือบอนการพนันท่ีไดรับอนุญาต 
 ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังซ่ึงมีการหมุนเวียนของธุรกรรม
การเงินจํานวนมากจนอาจเกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรมหรือการหลีกเล่ียงภาษี 
 เนื่องจาก กฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 เปนกฎหมายท่ีมุงพิสูจนแหลงท่ีมาของเงิน
ท่ีทํากับสถาบันการเงินเปนหลัก ดังนั้นจึงมีการบัญญัติใหผูประกอบการวิชาชีพอ่ืนท่ีมิใชสถาบัน
การเงิน อยูในนิยามของคําวา “สถาบันการเงิน” และมีหนาท่ีเชนเดียวกับสถาบันการเงินดวย เพ่ือ
สะดวกในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
รวมท้ังบุคคลธรรมดาบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนดไวท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน มีหนาท่ี
ตองรายงานธุรกรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดตอหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
 1) การรายงานธุรกรรมภายในประเทศ 
 สถาบันการเงินภายในประเทศ ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการทําธุรกรรม การจายเงิน การรับ
เงิน การโอนเงินไมวาจะเปนเหรียญกษาปณ เงินตราหรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด ตองรายงานการทําธุรกรรมภายในระยะเวลาและวิธีการตามท่ีรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังกําหนดในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมในจํานวนเงินเกินกวา 10,000 เหรียญ
สหรัฐข้ึนไป หากการทําธุรกรรมนั้นๆ เปนการกระทําในนามตัวแทนของบุคคลใดๆ ตองมีการยื่น
รายงานพรอมแสดงช่ือหรือบุคคลท่ีมอบหมายใหดําเนินการแทนตอกรมสรรพากร16 
 2) การรายงานธุรกรรมท่ีกระทํากับสถาบันการเงินตางประเทศ17 

                                                                 
16 31 U.S.C. Section 5313(a) 
17  31 U.S.C. Section 5314 
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 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจท่ีจะกําหนดใหประชาชนสหรัฐอเมริกาหรือ 
ผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูหรืออยูในสหรัฐอเมริกา และประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกาตองเก็บบันทึกหลักฐาน
และรายงานการทําธุรกรรมที่บุคคลเหลานั้นไดกระทํากับบุคคลท่ีเปนตัวแทนสถาบันการเงิน
ตางประเทศ โดยขอมูลท่ีตองเก็บบันทึกและรายงานธุรกรรม ประกอบดวย 
 (1) เลขประจําตัวประชาชนและท่ีอยูของคูสัญญา 
 (2) ความสามารถทางกฎหมายของคูสัญญาเก่ียวกับธุรกิจท่ีไดกระทํา 
 (3) หลักฐานยืนยันขอเท็จจริงวามีการทําธุรกรรมนั้นๆ  
 (4) ลักษณะของธุรกรรม 
 3) การรายงานธุรกรรมเก่ียวกับการนําเขาหรือนําออกซ่ึงตราสารทางการเงินท่ีสําคัญ18 
 บุคคลหรือตัวแทนหรือผูรับฝากเงินตองรายงานการดําเนินการตอหนวยงานศุลกากร 
ในกรณีดังนี้ 
  (1) เม่ือมีการเคล่ือนยาย จะเคล่ือนยายหรือไดมีการเคล่ือนยายตราสารทางการเงินท่ี
มีมูลคามากกวา 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป เขามาหรือออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
  (2) ผู ท่ีไดรับตราสารทางการเงินมูลคากวา 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไปจาก
ตางประเทศซ่ึงนําเขามาในประเทศ 
 อนึ่ง 31 U.S.C. มาตรา 5312 (a) 3 ไดใหความหมายของคําวา “ตราสารทางการเงิน”  
ไววา หมายถึง เหรียญและเงินตราของสหรัฐอเมริกาและกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลังกําหนด รวมถึงเหรียญและเงินตราของตางประเทศ เช็คเดินทาง ตราสารเปล่ียนมือท่ีไมระบุ
ช่ือผูถือหลักทรัพย ไมระบุช่ือผูถือ และหุนไมระบุช่ือผูถือ 
 การรายงานธุรกรรมดังกลาว ตองประกอบดวย 
 1)  ความสามารถทางกฎหมายของผูตองรายงาน 
 2)  สถานท่ีออกและสถานท่ีปลายทางตลอดจนเสนทางของตราสารทางการเงินนั้นๆ 
 3)  กรณีท่ีตราสารทางการเงินไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสามารถใชไดหรือผูท่ี
เคล่ือนยายตราสารทางการเงินไมไดเปนบุคคลท่ีจะใชตราสารทางการเงินนั้นๆ ตองทําการรายงาน
ระบุตัวบุคคลผูออกเอกสารทางการเงินและผูท่ีเปนบุคคลผูรับตราสารทางการเงินนั้น 
 4)  จํานวนเงินและชนิดของตราสารทางการเงินท่ีมีการเคล่ือนยาย 
 5)  ขอมูลอ่ืนๆ  
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 (4) การรายงานธุรกรรมการเงินตางประเทศ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการกําหนดใหประชาชนสหรัฐอเมริกา
หรือชาวตางชาติในความควบคุมของสหรัฐอเมริกาตองรายงานธุรกรรมการเงินตางประเทศท่ี
กระทําโดยบุคคลดังกลาวในกรณีท่ีเห็นวา การเคล่ือนยายเงินทุนจะกอใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญตอ
เสถียรภาพทางการเงินระหวางประเทศหรือมีความจาํเปนที่ตองรวบรวมขอมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวกับ
แหลงเงินทุนหรือธุรกรรมท่ีกระทําโดยธุรกิจขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกากับคูคาท่ีเปน
ชาวตางชาติ19 
 (5)  การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการกําหนดใหสถาบันการเงิน รวมท้ัง
ผูจัดการ ลูกจาง หรือ ตัวแทนสถาบันการเงิน รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดกฎหมายตอ FinCEN โดยการรายงานดังกลาวบุคคลผูรายงานไมจําเปนตอง
แจงใหผูเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทราบ นอกจากนี้ผูรายงานยังไดรับการคุมครองตามกฎหมายไม
ตองรับผิดเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยดังกลาว20  
 นอกจากกฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 ไดบัญญัติถึงหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม
แลว ตาม 31 U.S.C. มาตรา 5319 ยังไดกําหนดใหมีการกระจายขอมูลทางการเงิน โดยใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการกระจายขอมูลรายงานธุรกรรมประเภทตางๆ ใหกับ
หนวยงานอื่นๆ เพื่อใชในการสืบสวนดําเนินคดีอาญาและคดีภาษีอากร ทั้งนี้ ขอมูลท่ีไดรับมาน้ี
จะตองเก็บไวเปนความลับและเปดเผยใหกับบุคคลท่ีจะนําไปใชในการสืบสวนดําเนินคดีตาม
กฎหมายเทานั้น  
 บทกําหนดโทษกรณีฝาฝนไมปฏิบัติตาม Bank Secrecy Act 1970 แบงเปนโทษทาง
แพงและโทษทางอาญา ดังนี้ 
 โทษทางแพง 31 U.S.C. มาตรา 5321 ไดบัญญัติโทษทางแพงไวดังนี้ 
 (1)  กรณีสถาบันทางการเงินในประเทศรวมถึงหุนสวน ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจาง
สถาบันการเงินนั้น จงใจฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกภายใตกฎหมาย ตองถูกปรับไมมาก
ไปกวาจํานวนเงินเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นหรือ 25,000 เหรียญแลวแตกรณี แตจํานวนเงินท่ีปรับท้ังหมด
ตองไมเกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ 
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 (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจกําหนดเง่ือนไขการลงโทษปรับบุคคลท่ี 
ไมรายงานหรือรายงานไมครบถวนเกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกซ่ึงตราสารทางการเงิน โดย
คาปรับกรณีนี้ตองไมเกินจํานวนเงินท่ีกําหนดใหตองรายงาน21 
 (3) บุคคลท่ีไมยื่นรายงานธุรกรรมทางการเงินตางประเทศภายใตบังคับมาตรา 5315 
ของบทบัญญัติกฎหมายนี้ ตองถูกปรับเปนจํานวนเงินไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ 
 โทษทางอาญา 31 U.S.C. มาตรา 5322 ไดบัญญัติโทษทางอาญาไวดังนี้ 
 (1)  ผูใดเจตนาฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกภายใตกฎหมายฉบับนี้ตองถูกปรับ
ไมเกิน 250,000 เหรียญสหรัฐ หรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 (2)  ผูใดเจตนาฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกภายใตกฎหมายฉบับนี้ในขณะท่ี
กระทําผิดกฎหมายอ่ืนๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือเปนความผิดประเภทหน่ึงของความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกรรมซ่ึงมีมูลคามากกวา 100,000 เหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตองถูกปรับไมเกิน 
500,000 เหรียญสหรัฐ และจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 นอกจากหนาท่ีของสถาบันการเงินตาม Bank Secrecy Act 1970 แลว ตามกฎหมาย 
U.S.A. Patriot Act 2001 ยังไดวางหลักการจัดใหลูกคาแสดงตนตามมาตรา 326 ท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 มาตรา 5318 ไดบัญญัติ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดใหลูกคาแสดง
ตนของสถาบันการเงินซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับสถาบันการเงินในการจัดใหลูกคาแสดงตนเม่ือมีการ
เปดบัญชีกับสถาบันการเงินนั้นๆ ตอมากระทรวงการคลังไดออก กฎกระทรวงขอท่ี 103.121 (b) (2) 
โดยกําหนดใหการจัดใหลูกคาแสดงตนตองประกอบไปดวยกระบวนการในการระบุตัวตนของ
ลูกคาท่ีมีขอบเขตอยางเพียงพอซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะทําใหธนาคารมีเหตุผลในการเชื่อวาลูกคามี
ตัวตนอยูจริง กระบวนการเหลานี้อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกบัลักษณะการประเมินความเส่ียงของแต
ละธนาคารรวม ความหลากหลายของลักษณะบัญชี ความหลากหลายของวิธีการเปดบัญชี ขนาด
ของธนาคาร ท่ีตั้งของธนาคาร และพ้ืนฐานของลูกคา ขอมูลพื้นฐานในการจัดใหลูกคาแสดงตนมี
ดังตอไปนี้ 
 (1) ชื่อของลูกคา 
 (2) วัน เดือน ป เกิด (สําหรับลูกคาท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 
 (3) ท่ีอยู กรณีบุคคลธรรมดา ไดแก ท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ กรณีนิติบุคคล 
ไดแก สํานักงานใหญหรือสํานักงานทองถ่ินท่ีประกอบกิจการนั้น 

                                                                 
21  31 U.S.C. Section 5316 

DPU



 91 

 (4) รหัสบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร กรณีท่ีลูกคาไมใช
ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ตองใชหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร บัตรประจําตัวคน
ตางดาวหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ท่ีระบุสัญชาติและท่ีอยูของลูกคานั้นๆ  
 กรณีท่ีมีการเปดบัญชีโดยบริษัทตางชาติ สถาบันการเงินตองจัดใหมีการแสดงเอกสาร
ราชการท่ีระบุถึงการมีตัวตนอยูของบริษัทนั้น  
 2)  ประเทศอินเดีย 
 ประเทศอินเดียเปนประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย Common Law และมีโครงสรางการ
ปกครองเปนแบบสาธารณรัฐ ประเทศอินเดียเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังในดานอํานาจทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาค เศรษฐกิจของประเทศอินเดีย
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วท้ังเศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจนอกระบบ เศรษฐกิจนอกระบบของ
ประเทศอินเดียมีอยางกวางขวาง และมีระบบการโอนเงินนอกระบบอยูเปนจํานวนมาก ท่ีเปนท่ีรูจัก
กัน ไดแก ระบบโพยกวนฮาวาลา  

ประเทศอินเดียเปนสมาชิกคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงิน 
(FATF) และกลุมตอตานการฟอกเงินแหงเอเชียแปซิฟก  (the Asia Pacific Group on Money 
Laundering (APG)) และกลุมตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
แหงทวีปยูเรเชีย (the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing 
(EAG))22 

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 [PMLA] 
PMLA เปนกฎหมายท่ีบังคับใหมีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินท่ีเช่ือมโยงกับ

ความผิดมูลฐานท่ีถูกสืบสวนโดยหนวยงานในการบังคับใชกฎหมายของสวนกลางและระดับมลรัฐ
ท่ีเกี่ยวของ ดวยผลของกฎหมาย PMLA ทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดกีับบุคคลท่ีถูกคนพบโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายวามีสวน
เกี่ยวของกับการกออาชญากรรม มาตรการในการการดําเนินการภายใต PMLA ไดแก การอายัดและ
ยึดทรัพยสินท่ีไดมาจากหรือมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด  และดําเนินคดีกับบุคคลหรือ
หนวยงานในความผิดฐานฟอกเงิน ท้ังนี้กฎหมายฉบับนี้ไดใชบังคับท่ัวท้ังประเทศอินเดีย  
 ประเทศอินเดียไดทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายปองกันการ
ฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยไดมีการแกไขกฎหมายปองกัน
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การฟอกเงิน ถึง 3 คร้ัง คร้ังแรกในป 2005 ถัดมาในป 2009 และลาสุด รัฐบาลของประเทศอินเดีย 
(GOI) ไดดําเนินการเปล่ียนแปลงกรอบของกฎหมายอยางสําคัญในการทําใหกฎหมายปองกันการ
ฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซ่ึงใน
เดือนพฤศจิกายน 2012 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติอยางเปนเอกฉันทผานรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันการฟอกเงิน (The Prevention of Money Laundering Act, 2002 หรือ 
PMLA) และในเดือนธันวาคม 2012 วุฒิสภาไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
เชนกัน การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันการฟอกเงินเปนการขยายคํานิยามของการฟอกเงิน
ออกใหกวางข้ึนและทําใหกฎหมายภายในประเทศเปนไปตามมาตรฐานสากล23 ท้ังนี้การแกไข
กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2013  
 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย PMLA ไดแก  
 (1) คณะกรรมการบังคับใชกฎหมาย (The Directorate of Enforcement) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง มีหนาท่ีในการสืบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินภายใต PMLA ซ่ึงตามมาตรา 48 
และ 49 ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของคณะกรรมการบังคับใชกฎหมาย ไดรับมอบอํานาจในการ
สืบสวนคดีฟอกเงิน และยังไดรับอํานาจในการเร่ิมตนการดําเนินการตามกฎหมายในการอายัด
ทรัพยสินและเร่ิมดําเนินคดีในศาลชํานัญพิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับความผิดฐานฟอกเงิน 
 (2) หนวยขาวกรองทางการเงินแหงประเทศอินเดีย หรือ Financial Intelligence Unit- 
India (FIU-IND) เปนหนวยงานกลางของประเทศในการรับ ดําเนินการ วิเคราะห และเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ใหความรวมมือและพัฒนาประสิทธิภาพท้ัง
ในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศในสวนของหนวยขาวกรอง หนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สอบสวน และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิดความพยายามในระดับโลกในการตอตานการ
ฟอกเงินและอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของ หนวยขาวกรองทางการเงินของประเทศอินเดีย เปนหนวยงาน
อิสระ ข้ึนตรงตอสภาขาวกรองทางเศรษฐกิจ (the Economic Intelligence Council (EIC)) โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูบังคับบัญชา24 
 ความผิดฐานฟอกเงิน 
 PMLA ไดใหคําจํากัดความของการฟอกเงินไวในมาตรา 3 วาเปนกระบวนการใดๆ 
หรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับรายไดจากการประกอบอาชญากรรม รวมถึงการปกปด ครอบครอง 
การไดมา หรือการใช และแสดงออกมาหรืออางวาส่ิงนั้นเปนทรัพยสินท่ีถูกกฎหมาย  
                                                                 

23 Ibid. 
24  Functions of FIU-IND, Financial Intelligence Unit-India [online], Available from: http://fiuindia. 

gov.in/about-functions.htm [2015, February 27] 
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 มาตรา 3 แหง The Prevention of Money Laundering Act 2002 วางหลักวา บุคคลใด 
ก็ตาม ไมวาพยายามโดยตรงหรือโดยออม ในการยอมทําตาม หรือใหความชวยเหลืออยางรูเทาทัน 
หรือโดยรูอยูแลวแตเขารวม หรือมีสวนเกี่ยวของตามความเปนจริงในกระบวนการหรือกิจกรรมใด
ซ่ึงเช่ือมโยงกับรายไดจากการกออาชญากรรม รวมถึงการปกปด การครอบครอง การไดมา หรือการ
ใช และการแสดงออกมาหรืออางวาส่ิงนั้นเปนทรัพยสินท่ีถูกกฎหมาย ผูนั้นมีความผิดฐานฟอก
เงิน25 
 คําวา “รายไดจากการกออาชญากรรม หรือ proceeds of crime” ตามท่ีปรากฏในมาตรา 
3 หมายถึง ทรัพยสินใดซ่ึงไดมาหรือไดรับไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยบุคคลซ่ึงเปนผลมาจาก
การกระทําอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับความผิดมูลฐานหรือมูลคาของทรัพยสินดังกลาว26 
 ส่ิงจําเปนท่ีจะตองมีกอนในการเร่ิมตนสืบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงิน คือ “ความผิด
มูลฐาน” ซ่ึงตาม PMLA ไดบัญญัติใหความผิดตามตารางทายPMLA ทุกฐานความผิด และการ
กระทําความผิดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันเปนความผิดมูลฐาน  
 The Prevention of Money Laundering Act 2002 ไดมีการกําหนดความผิดมูลฐานไว
เปนตารางทายกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา 2 (1)(y) บัญญัติวา ความผิดตามตารางทาย PMLA 
หมายถึง  
 (1)  ความผิดซ่ึงไดกําหนดไวเปนการเฉพาะใน Part A ของตาราง หรือ 
 (2)  ความผิดซ่ึงไดกําหนดไวเปนการเฉพาะใน Part B ของตาราง ในกรณีท่ีมูลคาท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดรวมสามลานรูปหรือมากกวานั้น หรือ 
 (3)  ความผิดซ่ึงไดกําหนดไวเปนการเฉพาะใน Part C ของตาราง 
 อนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2013 ไดมีการออกประกาศแกไข PMLA จากเดิมท่ี
ความผิดตามตารางทาย PMLA Part B วางหลักวา จะเร่ิมตนทําการสอบสวนในความผิดฐานฟอก
เงินท่ีเกี่ยวของกับความผิดมูลฐานทายตาราง Part B ไดในกรณีท่ีมูลคาท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา

                                                                 
25 The Prevention of Money Laundering Act, 2002 Section 3 Offence of money-laundering.—

Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually 
involved in any process or activity connected proceeds of crime including its concealment, possession, 
acquisition or use and projecting or claiming] it as untainted property shall be guilty of offence of money-
laundering. 

26  The Prevention of Money Laundering Act, 2002 Section2(1)(u) “Proceeds of crime” means any 
property derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity relating to a 
scheduled offence or the value of any such property 
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ความผิดรวมสามลานรูปหรือมากกวานั้น ไดมีการแกไขใหความผิดท้ังหมดท่ีอยูใน Part B รวมอยู
ใน Part A ของตาราง ดังนั้น จึงไมมีการกําหนดจํานวนเงินในการเร่ิมตนสืบสวนภายใต PMLA อีก
ตอไป 
 กฎหมายหลักท่ีเปนความผิดมูลฐานตามตารางทาย PMLA27 อาทิเชน 
 (a) Indian Penal Code, 1860 
 (b)  NDPS Act, 1985 
 (c)  Unlawful Activities (Prevention ) Act, 1967 
 (d)  Prevention of Corruption Act, 1988 
 (e)  Customs Act, 1962 
 (f)  SEBI Act, 1992 
 (g) Copyright Act, 1957 
 (h) Trade Marks Act, 1999 
 (i)  Information Technology Act, 2000 
 (j)  Explosive Substances Act, 1908 
 (k) Wild Life (Protection) Act, 1972 
 (l)  Passport Act, 1967 
 (m) Environment Protection Act, 1986 
 (n) Arms Act, 1959 
 ความผิดมูลฐานอาจถูกสืบสวนโดยหนวยงาน ไดแก ตํารวจ เจาหนาท่ีศุลกากร 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศอินเดีย (SEBI), สํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (NCB) และสํานักงานสืบสวนกลาง (CBI) และหนวยงานอ่ืนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และการสืบสวนคดีฟอกเงิน ตลอดจนการเร่ิมตนการดําเนินการตามกฎหมาย
ในการอายัดทรัพยสินและเร่ิมดําเนินคดีในศาลชํานัญพิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับความผิด
ฐานฟอกเงิน เปนหนาท่ีของคณะกรรมการบังคับใชกฎหมาย (The Directorate of Enforcement) 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 
 
                                                                 

27 From Frequently Asked Questions on The Prevention of Money Laundering Act (p.11), by 
Enforcement Directorate Government of India, 2013, New Delhi: Enforcement Directorate Government of 
India. 
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 มาตรการในการบังคับใชกฎหมาย 
 เม่ือบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับการฟอกเงิน บุคคลนั้นจะตองถูกดําเนินการ ดังตอไปนี้28 
  (1) อายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 5 ยึดหรืออายัดทรัพยสินและหลักฐาน ตามมาตรา 17 
หรือมาตรา 18 ซ่ึงทรัพยสิน รวมถึงทรัพยสินชนิดใดก็ตามที่ใชในการกระทําความผิดภายใต PMLA 
หรือท่ีใชในการกระทําความผิดมูลฐานตามตารางทาย PMLA 
 (2)  ผูซ่ึงกระทําความผิดฐานฟอกเงินจะตองถูกลงโทษโดยการจําคุกเปนเวลาไมต่ํากวา 
3 ป และอาจขยายไดถึง 7 ป และยังตองระวางโทษปรับต้ังแตหาแสนรูปข้ึนไป แตในกรณีท่ีเปนการ
กระทําความผิดตาม The Narcotics and Psychotropic substances Act, 1985 ท่ีกําหนดเปนความผิด
มูลฐานในตารางทาย PMLA โทษจําคุกในความผิดฐานฟอกเงิน คือ ไมต่ํากวา 3 ปและอาจขยายได
ถึง 10 ป และยังตองระวางโทษปรับ ตามท่ีมาตรา 4 กําหนด29 
 (3) การพิจารณาคดีหรือการพิพากษาคดีกรณีนิติบุคคลเปนผูกระทําผิดอาจไมเปนไป
ตามท่ีมีการดําเนินคดีหรือพิพากษาคดีกับบุคคลธรรมดา กลาวคือ ตามมาตรา 70 แหง PMLA ได
วางหลักวา กรณีท่ีบุคคลผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัติตามกฎหมายน้ี หรือกฎ หรือคําส่ังเปนการ
ท่ัวไป หรือคําส่ังเปนการเฉพาะตามบทบัญญัติดังกลาว คือ บริษัท บุคคลทุกคนผูซ่ึงในเวลาท่ีมีการ
ฝาฝนกฎหมายดังกลาวเกิดข้ึน เปนผูจัดการดูแล หรือรับผิดชอบบริษัทในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทแทนบริษัท จะถือวามีความผิดฐานฝาฝนกฎหมายและจะตองถูกดําเนินการและลงโทษตาม
กฎหมาย 
 หากเปนกรณีท่ีบุคคลนั้นสามารถพิสูจนไดวาการฝาฝนกฎหมายน้ันไดเกิดข้ึนโดย
ปราศจากความรับรูของเขาหรือ เขาไดกระทําการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงในการปองกันการ
ฝาฝนกฎหมายแลว บุคคลนั้นจะไมถูกดําเนินคดีและลงโทษตามท่ีกลาวไวขางตน 
 อยางไรก็ตาม หากเกิดการฝาฝนกฎหมายโดยบริษัท และสามารถพิสูจนไดวาการฝาฝน
เกิดข้ึนโดยความยินยอม หรือการรูเห็นเปนใจ หรือเนื่องมาจากการเพิกเฉยในสวนของผูอํานวยการ 
ผูจัดการ เลขานุการ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของบริษัท ผูอํานวยการ ผูจัดการ เลขานุการ หรือเจาหนาที่อ่ืน

                                                                 
28 Ibid. (p.12). 
29 The Prevention of Money Laundering Act, 2002 Section 4 Punishment for money-laundering.—

Whoever commits the offence of money-laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term 
which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine. 

 Provided that where the proceeds of crime involved in money-laundering relates to any offence 
specified under paragraph 2 of Part A of the Schedule, the provisions of this section shall have effect as if for 
the words “which may extend to seven years”, the words “which may extend to ten years” had been substituted. 
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ของบริษัทจะถือวามีความผิดฐานฝาฝนกฎหมายและอาจถูกดําเนินคดีและลงโทษตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 สําหรับบริษัทเองซ่ึงเปนนิติบุคคล อาจถูกดําเนินคดี แมวาไมวาการพิจารณาและ
พิพากษาคดีตอนิติบุคคลจะเปนไปตามการพิจารณาและพิพากษาคดีแกบุคคลธรรมดาหรือไมก็ตาม 
 หนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงาน (Reporting Entity) หมายถึง ธนาคาร สถาบัน
การเงิน บริษัทซ่ึงทําหนาท่ีเปนคนกลาง หรือบุคคลซ่ึงดําเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามท่ี
กฎหมายกําหนด30   
 บุคคลซ่ึงดําเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด หมายความรวมถึง31 
 (1) บุคคลซ่ึงจัดกิจกรรมการเลนเกมสเพ่ือแลกกับเงินสดหรือทรัพยสินอ่ืน และรวมถึง
กิจกรรมอ่ืนซ่ึงรวมกับคาสิโน 
 (2) บริษัทท่ีทําหนาท่ีจดทะเบียนหลักทรัพยหรือใบหุนหรือ ตัวแทนบริษัทดังกลาวซ่ึง
ถูกแตงต้ังภายใต มาตรา 6 แหง the Registration Act, 1908 ตามท่ีถูกประกาศโดยรัฐบาลกลาง 
 (3)  ตัวแทนในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ตามท่ีถูกประกาศโดยรัฐบาลกลาง 
 (4)  ผูประกอบธุรกิจซ้ือขายโลหะมีคา อัญมณี และสินคามูลคาสูงอ่ืน  ๆตามท่ีถูกประกาศ 
โดยรัฐบาลกลาง 
 (5) บุคคลท่ีมีสวนรวมกับการเก็บรักษาและการบริหารเงินสดหรือหลักทรัพยท่ีมีสภาพ
คลองในนามของบุคคลอ่ืน ตามท่ีถูกประกาศโดยรัฐบาลกลาง 
 (6) บุคคลซ่ึงดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีรัฐบาลกลางประกาศหรือกําหนดเปนคร้ังคราว  
ภายใตมาตรา 12 แหง The Prevention of Money Laundering Act, 2002 ไดกําหนดหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงาน (Reporting Entity) ไวดังนี้ 
 (1) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษาหลักฐานในการทํา
ธุรกรรมท้ังหมดครอบคลุมถึงลักษณะและมูลคาของธุรกรรมตามท่ีอาจถูกกําหนดในรูปแบบท่ี
สามารถสรางแตละธุรกรรมนั้นข้ึนใหมได 
 (2) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองจัดหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
ทําธุรกรรมใหแกผูอํานวยการหนวยขาวกรองทางการเงินแหงประเทศอินเดีย (FIU-IND) ภายใน

                                                                 
30 The Prevention of Money Laundering Act, 2002 Section 2 (1) (wa) “reporting entity” means a 

banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or 
profession. 

31 The Prevention of Money Laundering Act, 2002 Section 2 (1) (sa)   
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เวลาท่ีกําหนด ไมวาจะพยายามท่ีจะทําธุรกรรมนั้นหรือทําธุรกรรมนั้นแลวก็ตาม โดยมีลักษณะของ
การทําธุรกรรมและมูลคาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (3) หนวยงานที่มีหนาท่ีในการรายงานตองตรวจสอบยืนยันหลักฐานการแสดงตนของ
ลูกคา ตามวิธีการและภายใตบังคับของเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (4)  หนวยงานที่มีหนาท่ีในการรายงานตองระบุตัวตนเจาของผูรับผลประโยชนของ
ลูกคา ถามี ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (5)  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการระบุตัวตน
ของลูกคาและเจาของผูรับผลประโยชนของลูกคา ตลอดจนขอมูลการเดินบัญชี และการติดตอ 
ส่ือสารทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับลูกคาเปนเวลา 5 ปในกรณีของหลักฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกรรม และ 
 (6) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานตองเก็บรักษาหลักฐานดังกลาวขางตนเปนเวลา 
5 ป ภายหลังจากความสัมพันธทางธุรกิจระหวางลูกคากับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานส้ินสุด
ลง หรือบัญชีของลูกคาถูกปดลง แลวแตวากรณีใดเกิดภายหลัง 
 นอกจากมาตรา 12 แหง PMLA ท่ีไดกําหนดหนาท่ีของหนวยงานที่มีหนาท่ีในการ
รายงานในการเก็บรักษาหลักฐานการทําธุรกรรมท้ังหมดและยื่นตอผูอํานวยการหนวยขาวกรองทาง
การเงินแหงประเทศอินเดีย (FIU-IND) ไวแลว สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของธุรกรรมท่ี
ตองรายงาน ตลอดจนวิธีการรายงาน ชวงเวลาในการเก็บรักษาหลักฐาน ไดมี  “ประกาศกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลังท่ี 9/2005 กฎวาดวยการเก็บรักษาหลักฐานและการรายงานธุรกรรม (Notification 
No. 9/2005-Rules for Record Keeping and Reporting)” เปนการประกาศกฎวาดวยการเก็บรักษา
หลักฐาน ลักษณะและมูลคาของธุรกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานและวิธีการในการเก็บรักษา และ
ระยะเวลาในการจัดหาขอมูลและการตรวจพิสูจนทราบหลักฐานตัวตนของลูกคาของธนาคาร
สถาบันการเงิน และบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางของตลาดหลักทรัพย โดยมีกฎท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 กฎขอ 3 การเก็บรักษาหลักฐานการทําธุรกรรม กําหนดหนาท่ีในการเก็บรักษาหลักฐาน
การทําธุรกรรม ดังนี้ 
 (1) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษาหลักฐานในการ 
ทําธุรกรรมท้ังหมด รวมถึงหลักฐานดังตอไปนี้ 
 (A) ธุรกรรมเงินสดท้ังหมดท่ีมีมูลคามากกวาหนึ่งลานรูปหรือมูลคาเทียบเทาจํานวน
ดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ 
 (B) การทําธุรกรรมเงินสดรวมกันกับธุรกรรมเงินสดอ่ืนซ่ึงแตละธุรกรรมมีมูลคาตํ่ากวา
หนึ่งลานรูป หรือมูลคาเทียบเทาจํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ ในกรณีท่ีกลุมของ
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ธุรกรรมนั้นเกิดข้ึนภายในหนึ่งเดือนและมีผลรวมรายเดือนเกินกวาจํานวนหนึ่งลานรูปหรือมูลคา
เทียบเทาจํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ 
 (BA) ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีมูลคา
มากกวาหนึ่งลานรูปหรือมูลคาเทียบเทาจํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ 
 (C) ธุรกรรมเงินสดท้ังหมด ในกรณีท่ีเปนการแปลงหรือปลอมเงินตราหรือพันธบัตร
และใชเปนเงินตราจริง หรือ ในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงหลักทรัพยท่ีมีคาหรือเอกสารใดซ่ึงทําข้ึน
เพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรม 
 (D) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท้ังหมดไมวาจะทําโดยใชเงินสดหรือไม  
 กฎขอ 4 ขอมูลประกอบหลักฐานการทําธุรกรรม กําหนดใหการเก็บรักษาหลักฐานการ
ทําธุรกรรมตองประกอบดวยขอมูลบางประการ ดังนี้ 
 หลักฐานการทําธุรกรรมตามกฎขอ 3 ตองประกอบดวยขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีถูก
กําหนดโดยผูกํากับดูแล เพื่อท่ีจะสามารถใหนํามาประมวลข้ึนเปนธุรกรรมแตละรายการไดอีก 
รวมท้ังขอมูล ดังตอไปนี้:- 
 (A) ลักษณะของธุรกรรม 
 (B) จํานวนเงินของการทําธุรกรรม และเงินตราท่ีถูกกําหนดในการทําธุรกรรม 
 (C) วันท่ีการทําธุรกรรมนั้นไดทําข้ึน และ 
 (D) คูกรณีในการทําธุรกรรม 
 กฎขอ 5 ข้ันตอนการดําเนินการและวิธีการของการเก็บรักษาขอมูลการทําธุรกรรม 
กําหนดข้ันตอนการดําเนินการเก็บรักษาขอมูลการทําธุรกรรม 
 (1) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ทําธุรกรรมกับลูกคาตามท่ีอางถึงในกฎขอ 3 ตามข้ันตอนและวิธีการซ่ึงอาจถูกกําหนดโดยผูกํากับ
ดูแลหนวยงานนั้นเปนคร้ังคราว 
 (2) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองคอยๆพัฒนากลไกภายใน
สําหรับการเก็บรักษาขอมูลแตละรูปแบบและวิธีการ และแตละชวงของการทําธุรกรรมอาจถูก
กําหนดรูปแบบและวิธีการโดยเฉพาะจากผูกํากับดูแลหนวยงานนั้นเปนคร้ังคราว 
 (3) ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงาน กรรมการบริหาร
ท่ีถูกกําหนดโดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงาน เจาหนาท่ีระดับบริหาร และลูกจางของ
หนวยงานดังกลาว ในการยินยอมทําตามข้ันตอนและวิธีการในการเก็บรักษาขอมูลซ่ึงถูกกําหนด
โดยผูกํากับดูแลหนวยงานนั้นภายใตอนุมาตรา (1) 
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 กฎขอ 8 การจัดหาขอมูลใหแกผูอํานวยการ กําหนดระยะเวลาในการยื่นรายงาน
ธุรกรรมแตละประเภทใหแกผูอํานวยการหนวยขาวกรองทางการเงินแหงประเทศอินเดีย (Financial 
Intelligence Unit-India หรือ FIU-IND)  
  (1)  เจาหนาท่ีระดับบริหาร (The Principal Officer) ของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
รายงานตองจัดหาขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามท่ีอางถึงในกฎขอ 3 อนุมาตรา (1) ขอ (A), (B), 
(BA) (C) and (E) สงใหแกผูอํานวยการทุกๆ เดือน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น 

... 
  (4)  เพื่อวัตถุประสงคของกฎขอนี้ การรายงานธุรกรรมลาชา หรือไมดําเนินการรายงาน 
หรือการแกไขรายงานธุรกรรมท่ีผิดพลาดใหถูกตองลาชาเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดโดยเฉพาะใน
กฎนี้ จะตองบัญญัติข้ึนเปนการกระทําผิดกฎหมายแยกตางหาก 
 กรณีท่ีหนวยงานที่มีหนาท่ีในการรายงานหรือ กรรมการบริหารที่ถูกกําหนดของ
หนวยงานน้ันหรือพนักงานของหนวยงานนั้น ละเลยไมกระทําการดังกลาวในมาตรา 12 ตองถูก
ลงโทษปรับเงินเปนจํานวนไมนอยกวา 10,000 รูป แตไมเกิน 100,000 รูปในการกระทําผิดในแตละ
คร้ัง ตามท่ีบัญญัติไวใน The Prevention of Money Laundering Act, 2002 มาตรา 13 (2)(d)   
 3)  ประเทศเม็กซิโก  
 ประเทศเม็กซิโกเปนประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย Civil Law และมีโครงสรางการ
ปกครองเปนแบบสหพันธรัฐ เปนประเทศหลักในการผลิตและขนสงยาเสพติด การฟอกเงินของ
เม็กซิโกเริ่มตนมาจากการคายาเสพติด และมีแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีสําคัญของการฟอกเงินท่ีมาจาก
กิจการท่ีผิดกฎหมาย รวมถึง การทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี การลักพาตัว การกรรโชกทรัพย การ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ การนําเขาและสงออกคนตางดาว และการคาอาวุธและมนุษย องคกรคายาเสพติดท่ีมี
ประสบการณมากและมีการจัดการองคกรท่ีดี อีกท้ัง มีการคาถูกกฎหมายจํานวนมากใชในการ
ปกปดการโอนเงินเขามายังประเทศเม็กซิโก การลักลอบนําเขาเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผานทางเรือท่ีจุไดในปริมาณมากเขามาในประเทศเม็กซิโกและสงเงินทุนดังกลาวกลับไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาผานทางผูสงสาร รถหุมเกราะ และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสยังคงเปนวิธีท่ีนิยม
ในการฟอกเงินท่ีไดมาจากการคายาเสพติด  
 ประเทศเม็กซิโกเปนสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทาง 
การเงิน (FATF) และคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินในภูมิภาคอเมริกาใต 
(GAFISUD)   
 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศเม็กซิโกฉบับปจจุบัน เร่ิมมี
ผลใชบังคับ เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหสถาบันการเงินและ 
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ผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีในการเก็บรักษาหลักฐานและหนาท่ีรายงานธุรกรรม
ซ่ึงเช่ือวานาสงสัย เนื่องจากมีความเปนไปไดวาธุรกรรมนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการฟอกเงินและ
องคกรอาชญากรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รวมถึงธุรกรรมท่ีเกี่ยวของทางการเงินและ
ธุรกรรมเชิงพาณิชย32  
 กฎหมายของประเทศเม็กซิโกท่ีไดวางหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน ไดแก  
 ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal Code) Article 400 Bis ซ่ึงไดกําหนดความผิด
อาญาฐานฟอกเงิน 
 The Federal Law Against Organized Crime  
 กฎหมายของรัฐบาลกลางในการปองกันและการระบุทราบธุรกรรมและรายไดซ่ึงมีท่ีมา
จากส่ิงผิดกฎหมาย (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.) ไดถูกตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 2012 และมีผล
ใชบังคับเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ.2013 
 ระเบียบขอบังคับของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถูกตีพิมพเม่ือวันท่ี 
16 สิงหาคม ค.ศ.2013 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 2013 
 กฎขอบังคับท่ัวไปของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถูกตีพิมพเม่ือวันท่ี 
23 สิงหาคม ค.ศ. 2013 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 2013 
 มติเกี่ยวกับรูปแบบของการแจงใหทราบลวงหนาและการรายงานท่ีเกี่ยวของกับ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดถูกตีพิมพแลว เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 2013  
 ความผิดฐานฟอกเงิน33 
 ประเทศเม็กซิโกกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา โดยความผิดมูลฐานมาจาก
ความผิดอาญารายแรง (serious crimes) ท้ังหมด และนิติบุคคลมีโทษทางแพงเทานั้น ไมมีโทษทาง
อาญา แตบุคคลธรรมดามีท้ังโทษทางอาญาและทางแพง 
 Article 400 Bis แหงประมวลกฎหมายอาญา (the Criminal Code) ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
ความผิดฐานฟอกเงินวา ความผิดฐานฟอกเงินกระทําโดย บุคคลใดก็ตาม ไมวากระทําการเอง หรือ
ผานทางบุคคลอ่ืน ไดมา จําหนายไป จัดการ ดูแล แลกเปล่ียน ใหความปลอดภัย ลงทุน ขนยาย หรือ
โอนภายในอาณาเขตของประเทศในสวนหลัง ไปยังอาณาเขตตางประเทศ หรือโดยกลับกัน ซ่ึง

                                                                 
32  Money Laundering and Financial Crimes Country Database (p.265-266). Op.cit. 
33  From Handbook of Anti Money Laundering (p.552-553), by Dennis Cox, 2014, United 

States:Wiley. 
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ทรัพยากร สิทธิ หรือทรัพยสินชนิดใดก็ตาม โดยรูอยูแลววาส่ิงนั้นเปนรายไดจากการกระทําผิด
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
 เพื่อปกปดหรือพยายามท่ีจะปกปด 
 เพื่อปกปดหรือกีดขวางขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สถานท่ีตั้ง จุดหมายปลายทาง หรือ
ความเปนเจาของทรัพยากร สิทธิ หรือทรัพยสิน หรือ 
 สนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย  
 ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน จะไดรับโทษจําคุกตั้งแต 5-15 ป และปรับจํานวน 1,000-
5,000 วันโดยคํานวณจากคาจางรายวันข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง (MDW) 
 หนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 กฎหมายของรัฐบาลกลางในการปองกันและการระบุทราบธุรกรรมและรายไดซ่ึงมีท่ีมา
จากส่ิงผิดกฎหมาย (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.) ไดกําหนดใหกิจกรรมดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ (ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย) 
เปนกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการฟอกเงิน “Vulnerable” และมีความนาสงสัย จึงตองอยูภายใตการ
ตรวจสอบดวยการกํากับดูแล:  
 (1)  กิจกรรมท้ังหมดซ่ึงกระทําโดยสถาบันการเงิน “Fls” ในนามของ หรือ สําหรับบัญชี
ของลูกคา และ 
 (2)  กิจกรรมบางประการซึ่งกระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือองคกร นอกเหนือจาก
สถาบันการเงิน หรือท่ีเรียกวา ผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงิน “NFIs” ซ่ึงมีมูลคาทางการเงิน
เกินกวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  
 ธุรกรรมของสถาบันการเงิน34 
 ภายใตกฎหมายใหม สถาบันการเงินถูกกําหนดให  
 (1) ดําเนินมาตรการและกระบวนการในการปองกันและตรวจสอบการกระทําธุรกรรม 
หรือบริการ ซ่ึงอาจมีความเกี่ยวของกับเงินทุนซ่ึงไดมาจากแหลงท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 
 (2) สงรายงานไปยังกระทรวงการคลัง เปดเผยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยท่ีเกี่ยวของ
กับลูกคาของสถาบันการเงิน เชนเดียวกับธุรกรรมซ่ึงกระทําลงโดยกรรมการบริหารสถาบันการเงิน 
ทนายความ เจาหนาท่ี และลูกจางของสถาบันการเงิน ซ่ึงอาจฝาฝนหรือละเมิดการดําเนินการอยาง
เพียงพอตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                                                                 
34 Mexico’s anti-money laundering law:a look inside. Tatiana Escribano [online], Available from: 

https://files.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/DLA-PIPER-MX-AMLL-Webinar_eng.pdf [2015, May 28] 
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 (3)  ใหขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยแกกระทรวงการคลัง 
 (4)  เก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยอยางเพียงพอเปน
ระยะเวลาสิบป  
 ธุรกรรมของผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงิน35 
 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดประเภทของธุรกรรมไวโดยเฉพาะ 
ซ่ึงเม่ือถูกกระทําลงโดยการมีสวนรวมของผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงิน (รวมถึงท่ีปรึกษา) 
และมีมูลคาเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ จะถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย และ
เม่ือเปนเชนนี้จึงถูกกําหนดใหตอง 
 (1) ระบุทราบตัวตน และ/หรือ 
 (2) ระบุทราบตัวตนและรายงานการทําธุรกรรมไปยังกระทรวงการคลัง 
 ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงกระทําโดยผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
รวมถึงธุรกรรมท่ีถูกกําหนดไวตามกฎหมาย36 ดังตอไปนี้37  
 1. การทําธุรกรรมท่ีใชบัตรหักเงินจากบัญชี (บัตรเดบิต) บัตรเครดิต หรือ บัตรเติมเงิน  
 กรณีบัตรหักเงินจากบัญชี (บัตรเดบิต) และบัตรเครดิต เม่ือมียอดการใชจายรายเดือนมี
มูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 805 วัน (4,134 ดอลลาร
สหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ี
ตองระบุทราบตัวตนของลูกคา 
 กรณีบัตรหักเงินจากบัญชี (บัตรเดบิต) และบัตรเครดิต เม่ือมียอดการใชจายรายเดือนมี
มูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันต่ําของรัฐบาลกลาง 1,285 วัน (6,600 ดอลลาร
สหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ี
ตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 กรณีบัตรเติมเงิน เม่ือมียอดการใชจายรายเดือนมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 645 วัน (3,313 ดอลลารสหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอัน

                                                                 
35 Ibid. 
36 Ibid. (p.7-10). 
37 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใชคาจางขั้นตํ่าของรัฐบาลกลาง (MDW) เปนฐานในการ

คํานวณ ณ วันที่ผูเขียนเขียนวิทยานิพนธน้ี คาจางขั้นตํ่าคือ 70.10  เปโซ  (ประมาณ 5 ดอลลารสหรัฐ) อน่ึง คาจาง
ขั้นตํ่าของรัฐบาลกลางไดมีการทบทวนแกไขทุกป.  สืบคน 27 กุมภาพันธ 2558, จาก   http://www.wageindicator. 
org/main/ salary/minimum-wage/mexico  
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ควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและ
รายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 2. ธุรกรรมเช็คเดินทาง ไมวามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และ
หากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 645 วัน (3,313 
ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 3. การใหกูยืมเงินสําหรับผูบริโภค การคํ้าประกัน สินเช่ือหรือเงินกู ไมวามีมูลคาทาง
การเงินเทาใดก็ตาม ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบัน
การเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทา
คาจางข้ันต่ําของรัฐบาลกลาง 1,605วัน (8,244 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตอง
รายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 4. ธุรกิจกอสราง พัฒนา หรือ การใหบริการนายหนาท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ไม
วามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ถือวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใช
สถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 8,025 วัน (41,221 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯ มี
หนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 5. การขายโลหะมีคา หินมีคา เพชรพลอย หรือนาฬิกา ท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวา
จํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 805 วัน (4,134 ดอลลารสหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา 
และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1,605วัน (8,244 
ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและรายงานการทํา
ธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 6. การประมูลหรือการขายผลงานศิลปะเชิงพาณิชย ท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวา
จํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 2,410 วัน (12,379 ดอลลารสหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรม
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของ
ลูกคา และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 4,815 วัน 
(24,732 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและรายงานการ
ทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง  
 7. การขายหรือการจัดจําหนายยานพาหนะ ท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 3,210 วัน (16,488 ดอลลารสหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุ
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อันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และ
หากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 6,420 วัน (32,972 
ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและรายงานการทํา
ธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 8. ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับเกราะปองกันยานพาหนะหรือส่ิงปองกันอสังหาริมทรัพย ท่ีมี
มูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 2,410 วัน (12,379 ดอลลาร
สหรัฐ) ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ี
ตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของ
รัฐบาลกลาง 4,815 วัน (24,732 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของ
ลูกคาและรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 9. ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยการขนสง และเงินสด และบริการ
จัดการส่ิงของท่ีมีคา ไมวามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึง
ผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และหากมีมูลคา
เทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 3,210 วัน (16,488 ดอลลารสหรัฐ) 
ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 10. การประกอบอาชีพอิสระในการใหบริการ ดังตอไปนี้: 
  (ก) การโอนอสังหาริมทรัพย 
  (ข) การบริหารและจัดการหุน หรือสินทรัพยอ่ืน 
  (ค) การจัดการทางธนาคาร บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีหุน 
  (ง) การเก็บรวบรวมเงินทุนสนับสนุน หรือสินทรัพย อ่ืนเพื่อการจัดต้ัง การ
ดําเนินการ หรือการบริหารองคกรธุรกิจ 
  (จ) การจัดต้ัง การเรียกหุนท้ังหมดคืน ควบรวมกิจการ ดําเนินการ และบริหาร
องคกรธุรกิจและทรัสต และการโอนองคกรธุรกิจ  
 ไมวามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ถือวาเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึง 
ผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา และหากการ
ใหบริการนํามาซ่ึงธุรกรรมทางการเงิน ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา
และรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง  
 11. บริการรับรองลายมือช่ือและเอกสาร  
 ผูทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร มีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคา หากทํา
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้  
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 (ก)  การโอนหรือการใหความยินยอมในทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย และหากมี
มูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 16,000 วัน (82,186 ดอลลาร
สหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 (ข)  การมอบอํานาจซ่ึงเปล่ียนแปลงไมไดใหแกทนายความเพื่อทําหนาท่ีบริการจัดการ 
หรือทําหนาท่ีในการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ และไมวามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ผูประกอบ
อาชีพฯมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 (ค)  การจัดต้ังองคกร การเพิ่มหรือลดทุน การควบรวมกิจการ การเรียกหุนคืน การซ้ือ
และขายหุนหรือกรรมสิทธ์ิหุนสวนในบริษัทหางราน และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจางข้ันต่ําของรัฐบาลกลาง 8,025 วัน (41,221 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯ มี
หนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 (ง) หนังสือสัญญากอต้ังทรัสต หรือการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือสัญญาดังกลาว และหาก
มีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 8,025 วัน (41,221 
ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 
 (จ) สินเช่ือสําหรับผูบริโภค หรือสัญญาสินเช่ือ ไมวามีหลักประกันหรือไม เม่ือเจาหนี้
ไมใชสถาบันการเงิน และไมวามีมูลคาทางการเงินเทาใดก็ตาม ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตอง
รายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลังดวย 

ผูใหบริการรับรองลายมือช่ือและเอกสารทางการคา มีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของ
ลูกคาและรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง หากทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 (ก)  การประเมินคาสินทรัพยท่ีมีมูลคาเทากับ หรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่า
ของรัฐบาลกลาง 8,025 วัน (41,221 ดอลลารสหรัฐ)   
 (ข)  การจัดต้ังองคกร การเพิ่มหรือลดทุน การควบรวมกิจการ การเรียกหุนคืน การโอน
หุนหรือกรรมสิทธ์ิหุนสวนในบริษัทหางราน 
 (ค)  การจัดต้ัง การแกไขเปล่ียนแปลง หรือโอนทรัสต 
 (ง)  สินเช่ือสําหรับผูบริโภค หรือสัญญาสินเช่ือ ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม เม่ือ
เจาหนี้ไมใชสถาบันการเงิน  
 12. การรับเงินบริจาคของสมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงมีมูลคาเทากับหรือ
มากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1,605 วัน (8,244 ดอลลารสหรัฐ) ถือวาเปน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงสมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร มีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตน
ของผูบริจาค และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 
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3,210 วัน (16,488 ดอลลารสหรัฐ) สมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร มีหนาท่ีตองระบุทราบ
ตัวตนของผูบริจาคและรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง38 
 13. การคาตางประเทศ นายหนาศุลกากรและทนายความตามความเปนจริงในการ
ดําเนินการทางศุลกากร ตองไดรับขอมูลการระบุตัวตนของลูกคาหรือผูใชบริการของตน เม่ือมีการ
นําเขาหรือสงออกสินคา เชน ยานพาหนะ เคร่ืองเลนการพนัน เพชรพลอย, นาฬิกา ผลงานศิลปะ 
สินคากันกระสุน ฯลฯ ผูประกอบกิจกรรมดังกลาวมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและ
รายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 14. การกอสิทธิของบุคคลในการใชหรือการใหเชาอสังหาริมทรัพย ท่ีมีมูลคาเทากับ
หรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1,605 วัน (8,244 ดอลลารสหรัฐ) ถือวา
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบ
ตัวตนของลูกคา และหากมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 
3,210 วัน (16,488 ดอลลารสหรัฐ) ผูประกอบอาชีพฯมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและ
รายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง 
 ส่ิงท่ีกลาวมาขางตนเปนการกําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบัน
การเงินมีหนาท่ีตองระบุทราบตัวตนของลูกคาและรายงานการทําธุรกรรมตอกระทรวงการคลัง ซ่ึง
ตองนํามาบังคับใชในกรณีท่ีมีผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินซ่ึงทําธุรกรรมอยางเดียวกัน
ภายในระยะเวลาหกเดือน โดยแตละเดือนมีมูลคาไมเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดแตผลรวมมีมูลคา
เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับธุรกรรมแตละประเภทดวย 
 การระบุทราบตัวตนของธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย39 
 สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินซ่ึงมีสวนรวมในธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยมีหนาท่ี ดังน้ี 

                                                                 
38 Ley Federal para la Prevenci�n e Identificaci�n de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Il�cita. Art�culo 17- Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 
identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:  

 XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por 
un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad 
igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

39 MEXICO’S ANTI-MONEY LAUNDERING LAW:A LOOK INSIDE (p.11), Op.cit. 
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 1.  ระบุทราบและตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกคา  
 2. เม่ือมีการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ตองระบุทราบตัวตนและยืนยันกิจกรรม 
หรือธุรกิจของลูกคา 
 3. ระบุทราบตัวตนของผู รับผลประโยชนสูงสุดของธุรกรรมหรือเจาของผู รับ
ประโยชนของลูกคา 
 4. เก็บรักษาเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย รวมถึงเอกสาร
ท่ีระบุทราบตัวตนของลูกคาหรือผูรับผลประโยชนเปนเวลาหาป (สําหรับผูประกอบอาชีพท่ีมิใช
สถาบันการเงิน) หรือสิบป (สําหรับสถาบันการเงิน) และ 
 5. ใหความรวมมือกับการตรวจสอบโดยกระทรวงการคลัง  
 กฎขอบังคับท่ัวไปของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบัญญัติขอกําหนด
โดยเฉพาะซ่ึงมีรายละเอียดในภาคผนวกมากมายตอทายในแตละกฎขอบังคับ ข้ึนอยูกับวาลูกคาหรือ
ผูใชบริการเปนบุคคลชาวเม็กซิกัน หนวยงานเม็กซิกัน บุคคลตางดาว หนวยงานตางประเทศ ฯลฯ  
 การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย40 
 ตามกฎขอบังคับท่ัวไป ผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงองคกรเหลานั้นมีสวนรวม และธุรกรรมท่ีตกอยูในขายตองมีหนาท่ี
ในการรายงานทุกเดือน หลักเกณฑในการรายงานเร่ิมมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013  
 กฎขอบังคับท่ัวไปยังไดกําหนดใหในการรายงานธุรกรรมตองยื่นโดยใชเลขประจําตัว 
ผูเสียภาษีปจจุบัน (RFC) และลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (FIEL) ของผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบัน
การเงิน ข้ันตอนในการขึ้นทะเบียนผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินซ่ึงมีสวนรวมในการทํา
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย และแบบฟอรมรายงานธุรกรรม มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในกฎ
ขอบังคับท่ัวไป และมติวาดวยรายละเอียดในการลงทะเบียนผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงิน
และแบบฟอรมการรายงานธุรกรรม ซ่ึงถูกตีพิมพในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013  
 ขอยกเวนของขอความท่ีไดกลาวมากอนหนานี้ กฎขอบังคับท่ัวไปไดกําหนดใหการ
รายงานจะตองยื่นโดยผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินภายในกําหนดเวลายี่สิบส่ีช่ัวโมงถัดมา 
หากแตละหนวยงานมีขอมูลเพิ่มเติมตามขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานตามสภาวะการณวา
ทรัพยากรนั้นอาจไดมาจากหรือถูกสงไปชวยเหลือยังองคกรอาชญากรรมหรือแหลงท่ีมาท่ีผิด
กฎหมาย, มีการใหความชวยเหลือหรือใหความรวมมือในการดําเนินกิจการดวยทรัพยากรที่มาจาก

                                                                 
40 Ibid. (p.13-14). 
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แหลงท่ีมาท่ีผิดกฎหมายซ่ึงคาดวาเปนอาชญากรรม ประกาศหลักเกณฑตามท่ีอางถึงถูกตีพิมพ 
ในเว็บไซตการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html) 
หลักเกณฑในการยื่นรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ.
2013 จากเดิมในวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ซ่ึงถูกเล่ือนออกมาจากกําหนดเดิมคือ วันท่ี 17 
มกราคม ค.ศ. 2013  
 การแตงต้ังตัวแทน41 
 สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินซ่ึงมีสวนรวมในธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัย มีหนาท่ีตองแตงต้ังบุคคลผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
กฎหมาย และจดทะเบียนการแตงตั้งบุคคลดังกลาวตอกระทรวงการคลัง การไมปฏิบัติการแตงตั้ง
ดังกลาว สมาชิกของคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหารของหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบ  
 การไดรับขอมูลท่ีกฎหมายกําหนด42 
 ในกรณีท่ีลูกคาของสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินปฏิเสธท่ี
จะใหขอมูลเกี่ยวกับการระบุทราบตัวตนตามท่ีกฎหมายกําหนด สถาบันการเงินหรือผูประกอบ
อาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองระงับการมีสวนรวมตอไปในภายหนา หรือยุติการทําธุรกรรมท่ี
นาสงสัย และจะไมมีความรับผิดจากการเพิกถอนการกระทําดังกลาว  
 การรักษาความลับหรือเอกสิทธ์ิ43 
 ท้ังการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย และการสงขอมูล และ/หรือเอกสารโดย
สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบันการเงินจะไมถูกขัดขวางหรือทําใหเกิดอุปสรรค
โดยขอตกลงเร่ืองการรักษาความลับกับลูกคา นอกจากน้ี กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไดกําหนดใหการเปดเผยขอมูลใหแกกระทรวงการคลังไมเปนการละเมิดตอกฎหมาย มาตรฐาน
วิชาชีพ ภาษี การธนาคาร ผูดูแลผลโยชนทางทรัพยสิน หรือเอกสิทธ์ิอ่ืนๆ  
 บทกําหนดโทษ44 
 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดบทลงโทษดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ 
ในกรณีท่ีมีการฝาฝนกฎหมาย: 
 การลงโทษทางการเงิน จํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลางต้ังแต 200 วัน ถึง 
65,000 วัน (1,027 ดอลลารสหรัฐถึง 333,881 ดอลลารสหรัฐ) ในกรณีท่ี  

                                                                 
41  Ibid. (p.17). 
42  Ibid. (p.18). 
43  Ibid. (p.19). 
44  Ibid. (p.20-21). 
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 (1)  ไมทําการรายงาน 
 (2)  ไมปฏิบัติตามหนาท่ีในการระบุทราบตัวตนของลูกคา หรือหนาท่ีในการรายงาน 
 (3)  การปฏิบัติตามโดยไมไดตระเตรียมมากอน 
 (4)  การรายงานท่ีบกพรองหรือไมเพียงพอ 
 (5)  การมีสวนรวมในการดําเนินการท่ีจายหรือเร่ิมกิจการดวยเงินสดปริมาณเกินกวาท่ี
กําหนดไวสําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
 การลงโทษทางปกครอง บุคคลธรรมดาหรือหนวยงานซ่ึงไดรับอนุญาตหรือใบอนุญาต
จากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจออกใหของทางรัฐบาลในการดําเนินกิจการใด เชน ผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบอนการพนัน ผูทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสารทางการคา ผูทําคํารับรองลายมือ
ช่ือและเอกสาร นายหนาศุลกากร และทนายความตามความเปนจริงสําหรับการดําเนินการทาง
ศุลกากร อาจถูกเพิกถอนเอกสารอนุญาตหรือใบอนุญาต  
 ความรับผิดทางอาญา บุคคลใดก็ตามซ่ึงไตรตรองไวกอนในการกระทําดังตอไปน้ี มี
โทษจําคุกต้ังแต 2 ถึง 8 ป และโทษปรับจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลางต้ังแต 2,000 
วัน (10,273 ดอลลารสหรัฐ)   
 (1) ยื่นเท็จ หรือยื่นขอมูล เอกสาร หรือรูปภาพซ่ึงไมถูกตองตรงตามความเปนจริง
ใหแกบุคคลผูทําธุรกรรมท่ีเหตุอันควรสงสัยซ่ึงตองใชในการยื่นรายงานธุรกรรมดังกลาว หรือ 
 (2) เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนเอกสารขอมูล ขอมูล หรือรูปภาพซ่ึงถูกสงไปรวมเขา
ไวในรายงาน หรือรวมเขาไวในการรายงานซ่ึงสงไปแลว  
 4)  ประเทศศรีลังกา 
 ประเทศศรีลังกา หรือช่ือเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา เปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายผสมผสานระหวางระบบกฎหมาย Common Law ของ
ประเทศอังกฤษ และระบบกฎหมาย Civil Law แบบโรมัน-ดัตช แมวาประเทศศรีลังกา จะไมไดเปน
ศูนยกลางทางการเงินท่ีสําคัญของภูมิภาคและไมใชประเทศท่ีเปนท่ีนิยมในการฟอกเงิน แตการขาด
กลไลการประกวดราคาในโครงการของรัฐท่ีโปรงใส, ประสบการณในการกอการรายในอดีตท่ีผาน
มา การหลบเล่ียงภาษี และระบบเศรษฐกิจอยางไมเปนทางการจํานวนมากสงผลทําใหประเทศ 
ศรีลังกามีความเส่ียงในการเกิดการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย45  

                                                                 
45 Money Laundering and Financial Crimes Country Database (p.361). Op.cit. 
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 ประเทศศรีลังกา ไมไดเปนสมาชิกคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทาง
การเงิน (FATF) แตเปนสมาชิกของกลุมตอตานการฟอกเงินแหงเอเชียแปซิฟก (the Asia/Pacific 
Group on Money Laundering (APG)) 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศศรีลังกา มี
ดังนี้ 
 (1) Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 และท่ีแกไขเพิ่มเติมป 2011 
(PMLA) เปนกฎหมายท่ีวางหลักเกี่ยวกับการกําหนดความผิดและโทษสําหรับความผิดฐานฟอกเงิน
ความผิดมูลฐาน กระบวนการดําเนินคดี ยึดและอายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน การสงผูรายขามแดนและการใหความรวมมือระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับความผิด
ฐานฟอกเงิน อํานาจหนาท่ี ตลอดจนความคุมกันเจาหนาท่ีผูกระทําการตามกฎหมายและผูท่ีให
ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  
 ตามบทบัญญัติมาตรา 3 แหง Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 ได
บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินวา บุคคลใดก็ตาม ผูซ่ึง 
  (a) ไมวามีสวนโดยทางตรงหรือ ทางออม ในธุรกรรมใดซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจาก หรือมีรายไดมา ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมจากการกระทําความผิดมูลฐาน หรือ
จากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน  
 (b) ไดรับ ครอบครอง ซอนเรน จําหนาย หรือนําเขามายังประเทศศรีลังกา หรือโอน
ออกจากประเทศศรีลังกา หรือลงทุนในประเทศศรีลังกา ทรัพยสินใดซ่ึงไดมาหรือมีรายไดมา ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทําความผิดมูลฐานหรือจากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิดมูลฐาน 
 โดยรูหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินเหลานั้นไดมาจาก หรือมีรายไดมา ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมจากการกระทําความผิดมูลฐานหรือจากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิดมูลฐาน ถือวาบุคคลนั้น กระทําความผิดฐานฟอกเงิน และจะตองถูกพิพากษาภายหลังจาก
การดําเนินการพิจารณาคดีโดยศาลสูง โดยมีระวางโทษปรับไมนอยกวามูลคาของทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาท่ีเขาไดกระทํา และไมเกินกวาสามเทาของมูลคาทรัพยสิน
เหลานั้น หรือถูกจําคุกอยางเครงครัดเปนเวลาไมนอยกวาหาป และไมเกินกวายี่สิบป หรือท้ังปรับ
และจําคุก และทรัพยสินของบุคคลผูซ่ึงถูกพิพากษาวามีความผิดฐานฟอกเงินภายใตมาตราน้ี จะตอง
ถูกริบตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในสวนท่ี 2 ของกฎหมายน้ี และบุคคลใดก็ตามท่ีพยายาม หรือมีสวนรวม
ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน หรือใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเปนคณะกรรมการ
ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ถือวามีความผิดตามกฎหมายนี้ และตองระวางโทษเชนเดียวกับ
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โทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดฐานฟอกเงิน อีกท้ังคณะกรรมการในกิจการท่ีกระทําความผิด 
มูลฐานจะตองถูกพิพากษาวามีความผิดและรับโทษโดยไมจําตองพิสูจนความผิดอีก 
 สําหรับความผิดมูลฐานนั้น กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดความผิดมูลฐานไวใน
มาตรา 35 จํานวน 20 ความผิดมูลฐานดวยกัน อาทิเชน ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกอการราย พระราชบัญญัติปองกัน
การทุจริตในภาครัฐ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปน วัตถุระเบิด และความผิดเกี่ยวกับอาวุธ 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร และ
รวมถึงความผิดอาญาใดก็ตามท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจําคุกเปนเวลาตั้งแต 5 ปข้ึนไป เปนตน 
 (2) Financial Transactions Reporting Act No. 06 of 2006 (FTRA) เปนกฎหมายท่ี
กําหนดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เพื่อ
ประโยชนในการปองกัน สืบหา สอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินและสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย โดยการกําหนดใหสถาบันตามกฎหมายนี้ ตองดําเนินการตามมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง และกําหนดเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ
กิจกรรมของสถาบันตามท่ีกฎหมายนี้กําหนด 
 องคกรท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 FTRA ไดกําหนดหนาท่ีแก สถาบัน (Institutions) ซ่ึงหมายถึง บุคคลใดก็ตาม หรือกลุม
ของบุคคลท่ีมีสวนรวม หรือท่ีดําเนินธุรกิจทางการเงิน (finance business) หรือธุรกิจท่ีมิใชสถาบัน
การเงินตามท่ีกําหนด (designated non-finance business) ภายใตความหมายของกฎหมายน้ี  
 ธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินท่ีกฎหมายกําหนด (designated non-finance business) ไดแก 
 การบริหารจัดการพอรตใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือใหกลุมบุคคล 
 ลงทุน บริหารหรือจัดการเงินในนามของบุคคลอ่ืน 
 การเก็บรักษาและการบริหารเงินสดหรือหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลอง ในนามของ 
บุคคลอ่ืน 
 บริการรักษาความปลอดภัยแกทรัพยสิน 
 รับรองหรือเปนผูหาประกันภัยใหและผูเปนคนกลาง ตัวแทนและคนกลางในการ 
ซ้ือขาย 
 การบริหารทรัสต หรือการจัดการการลงทุน หรือโครงการหลังเกษียณอายุ 
 คาสิโน หรือการเปดสถานท่ีเลนการพนัน หรือการจัดล็อตเตอร่ี รวมถึงบุคคลท่ีทําธุรกิจ
เหลานี้ทางอินเทอรเน็ต เม่ือลูกคาของเขามีสวนเกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินมูลคาเทากับหรือ
มากกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
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 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย เม่ือมีสวนเก่ียวของกับธุรกรรมของลูกคาในการซ้ือหรือขาย
อสังหาริมทรัพย 
 ผูคาโลหะมีคา อัญมณี และหินสังเคราะห แตไมไดจํากัดเฉพาะ โลหะและหินท่ีอยู
ภายใตกฎหมายเพชรและเคร่ืองประดับ เม่ือมีสวนเกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินกับลูกคา มูลคา
เทากับหรือมากกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 ทนายความ ผูทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระอ่ืนๆ
และนักบัญชี – เม่ือบุคคลเหลานี้เตรียมการเพ่ือทําหรือทําธุรกรรมใหแกลูกคาเกี่ยวกับกิจกรรม
ตอไปนี้ 
 (1) ซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย 
 (2) บริหารจัดการเงิน หลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนของลูกคา 
 (3) การบริหารจัดการธนาคาร บัญชีออมทรัพยหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 
 (4) การจัดรูปแบบของสวนท่ีลงหุน เพื่อการจัดต้ัง เพ่ือการปฏิบัติการ หรือการบริหาร
จัดการบริษัท 
 (5) การจัดต้ัง ดําเนินการ หรือบริหารจัดการนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทาง
กฎหมาย และการซ้ือขายหนวยงานธุรกิจ 
 ทรัสต หรือบริษัทผูใหบริการ หรือกิจการเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ซ่ึง
เปนธุรกิจท่ีใหบริการแกบุคคลท่ีสามอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานั้น ดังตอไปนี้ 
 (1)  กอต้ังหรือบริหารนิติบุคคล 
 (2)  เปน (หรือจัดการใหคนอ่ืนเปน) กรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัทเปน
หุนสวนของหุนสวนสามัญ หรือตําแหนงท่ีคลายกันในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลอ่ืน 
 (3)  จัดหาสํานักงานเพ่ือจดทะเบียนให จัดหาที่อยูของธุรกิจหรือท่ีพักอาศัย จัดหาที่อยู
เพื่อใชในการทําหนังสือตอบโตหรือเพ่ืองานธุรการใหแกบริษัท หางหุนสวนหรือนิติบุคคล หรือ
บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
 (4)  ทําหนาท่ีเปน (หรือจัดการใหคนอ่ืนทําหนาท่ีเปน) ผูจัดการทรัสตของทรัสตโดย
แจงชัด 
 (5)  ทําหนาท่ีเปน (หรือจัดการใหผูอ่ืนทําหนาท่ีเปน) ตัวแทนในการถือหุนแทนผูอ่ืน 
 หนวยงานตางประเทศอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด 
 ธุรกิจอ่ืนท่ีกําหนดเปนคร้ังคราวโดยกระทรวงโดยคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 ธุรกรรมท่ีตองรายงาน 

DPU



 113 

 (1)  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 ตามมาตรา 7 แหง FTRA สถาบันซ่ึงมีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดมีความเกี่ยวของ
กับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จะตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย (Suspicious Transaction Report (STR)) ไปยังหนวยขาวกรองทางการเงิน (Financial 
Intelligence Unit (FIU))  
 นอกจากนี้ตามมาตรา 5 แหง PMLA ยังไดกําหนดใหบุคคลใดก็ตามท่ีรู หรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดจากขอมูลท่ีเขามีจากการทําการคาขาย ประกอบอาชีพ ทําธุรกิจ หรือการจางงานโดย
บุคคลดังกลาว วาทรัพยสินใดไดมาจากหรือเปนรายไดจากการกระทําความผิดมูลฐาน จะตอง
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (STR) ไปยังหนวยขาวกรองทางการเงิน (FIU)  
 (2)  ธุรกรรมเงินสด  
 ตามมาตรา 6 แหง FTRA ไดกําหนดใหสถาบันตองรายงานธุรกรรมทางการเงินในรูป
ธุรกรรมเงินสด ท่ีมีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานรูป หรือมูลคาเทียบเทาเม่ืออยูในรูปเงินตราตางประเทศ 
และธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีกระทํากับลูกคาท่ีมีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานรูป หรือ
มูลคาเทียบเทาเม่ืออยูในรูปเงินตราตางประเทศ 
  นอกจากสถาบันตามท่ีกําหนดไวใน FTRA มีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมแลวนั้น 
สถาบันยังมีหนาท่ีประการอ่ืน ไดแก การแตงต้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติการตามกฎหมายมาดําเนินการ
เพ่ือใหม่ันใจวาสถาบันไดปฏิบัติตามขอกําหนดของ FTRA แลว จัดต้ังและเก็บรักษาหลักฐานการ
ระบุทราบตัวตนของลูกคา บันทึกขอมูลลูกคาและเก็บรักษาบันทึกนั้น ทําใหลูกจางและบุคลากร
ของสถาบันตระหนักถึงกฎหมายปองกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย, 
ตรวจสอบบุคคลกอนรับเขาทํางาน จัดสรางระบบการตรวจสอบบัญชีเพื่อทดสอบกระบวนการและ
ระบบวาไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายน้ีแลวหรือไม และอบรมใหความรูพนักงานเจาหนาท่ีของ
สถาบันเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน จะพบวา กฎหมายปองกันการฟอกเงินของ
ประเทศศรีลังกามิไดบัญญัติใหองคกรไมแสวงหากําไรมีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตอหนวยขาว
กรองทางการเงินแตอยางใด เนื่องจากมิไดอยูในความหมายของธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินท่ี
กฎหมายกําหนด (designated non-finance business) ตามท่ี Financial Transactions Reporting Act 
No. 06 of 2006 (FTRA) กําหนด 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลควบคุมองคกรไมแสวงหากําไรในตางประเทศ 
 องคกรไมแสวงหากําไร (Non Profit Organisation) เปนนิติบุคคลประเภทหนึ่ง ท่ีมีอยู
ในทุกประเทศ ซ่ึงกฎหมายของแตละประเทศจะมีการกําหนดรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไร
ไวในรูปแบบตางๆ ท่ีแตกตางกัน และมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตรวจสอบ ความ
โปรงใสในการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ดวยเหตุท่ีองคกรไมแสวงหากําไร เปนองคกรหนึ่งท่ีมี
ปริมาณเงินสด ตลอดจนทรัพยสินผานเขาออกองคกรเปนจํานวนมากในรูปของการบริจาค ใน
ปจจุบันแตละประเทศจึงมีมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงาน
ทางการเงินขององคกรไมแสวงหากําไรมากข้ึน ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายท่ีแตละประเทศใชในการ
กํากับดูแลความคุมองคกรไมแสวงหากําไร มีดังนี้  
 1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา องคกรไมแสวงหากําไร มีอยูกวาหนึ่งลานแหงท่ัวไปสําหรับ
องคกรการกุศลสาธารณะและมูลนิธิเอกชน (Private Foundations) องคกรไมแสวงหากําไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนคนทํางานมากถึง 1 ใน 4 ของคนทํางานท้ังหมดในประเทศ และยังมี
ทรัพยากรทางการเงินท่ีสําคัญอยูภายใตการควบคุมขององคกรไมแสวงหากําไรอยูเปนจํานวนมาก 
องคกรไมแสวงหากําไรจึงนับเปนสวนท่ีสําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา46  
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดนิยามขององคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร และองคกร
แสวงหาผลกําไรไวอยางเปนแบบฉบับและมีความแตกตางตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลของรัฐ 
องคกรไมแสวงหากําไรอาจอยูในรูปแบบตางๆ โดยผูกอต้ังองคกรมีสิทธิท่ีจะเลือกจัดต้ังองคกรตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ อาทิเชน 
 องคกรการกุศล (charities) 
 องคกรไมแสวงหากําไร (nonprofit organizations)  
 องคกรเอกชน หรือ non-governmental organizations (NGOs) 
 Private voluntary organizations (PVOs) 
 องคกรประชาสังคม (Civil society organizations หรือ CSOs) 

                                                                 
46  Report on abuse of charities for money-laundering and tax evasion, Organisation  for  Economic  

Co-operation and  Development [online]. Available.  Retrieved  2015, May 28, from: http://www.oecd.org/ctp/ 
exchange-of-tax-information/42232037.pdf  

 From REPORT ON ABUSE OF CHARITIES FOR MONEY-LAUNDERING AND TAX EVASION 
(p.9), by ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2008 
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 องคกรไมแสวงหากําไรในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจถูกควบคุมโดยกฎหมายระดับ
ทองถ่ิน ระดับมลรัฐ และระดับสาธารณรัฐ ซ่ึงกลไกทางกฎหมายท่ีสําคัญในการควบคุมความโปรงใส 
ในการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร คือ กลไลทางดานภาษี เนื่องจากองคกรไมแสงหา
กําไรเปนองคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษี (Tax-exempt organizations) ทําใหองคกรไมแสวงหากําไร
จะไมถูกเก็บภาษีสําหรับรายไดจากกิจกรรมการกุศล และผูบริจาค หากทําการบริจาคแกองคกรการ
กุศลท่ีมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีจะสามารถนําเงินท่ีไดบริจาคไปลดหยอนภาษีเงินได (State income 
taxes หรือ Federal income taxes) ได 
 กลไกท่ีใชในการควบคุมการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไรท่ีสําคัญ ไดแก 
 1.  Federal Tax Law47  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา องคกรไมแสวงหากําไรถูกควบคุมดูแลโดยเจาหนาท่ีของ
รัฐบาลกลางและของรัฐท่ีองคกรนั้นต้ังอยู ตามกฎหมายภาษีอากรไดมีการสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไร 
จะไดรับการยกเวนภาษีตอเม่ือมีการรายงานขอมูลตอแผนกการดําเนินการเกี่ยวกับยกเวนภาษีและ
สิทธิของรัฐบาล (Tax Exempt and Government Entities Division หรือ TEGE) ซ่ึงเปนแผนกใน
กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service หรือ IRS) ท่ีเปนหนวยงาน
หลักในการบริหารกฎหมายภาษีของประเทศ ตลอดจนการยกเวนภาษี และเปนหนวยงานหลักท่ี
รัฐบาลกลางมอบหมายใหดูแลองคกรการกุศลในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 องคกรไมแสวงหากําไร อาจสมัครตอกรมสรรพากรเพื่อใหไดรับการรับรองสถานะ 
ผูไดรับยกเวนภาษี (tax-exempt status) ซ่ึงองคกรไมแสวงหากําไรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด
กฎหมายท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 50 (C) (3) ของกรมสรรพากร หากองคกรไมแสวงหากําไร 
ไมสมัครเปนองคกรท่ีมีสถานะไดรับยกเวนภาษี องคกรนั้นจะยังมีหนาท่ีในการชําระภาษีและ
กรมสรรพากรจะยังคงกํากับดูแลองคกรนั้นตามบทบาทของการเปนผูดําเนินการในระบบภาษีของ
สหรัฐอเมริกา  
 ตามกฎหมายภาษีอากรของรัฐบาลกลาง องคกรท่ีมีสถานะไดรับยกเวนภาษี (tax-
exempt status) ท่ีมีคุณสมบัติตาม มาตรา 501(C)(3) จะไดรับประโยชนหลักถึง 2 ประการ คือ 
องคกรนั้นจะไมถูกเก็บภาษีจากรายไดท่ีไดรับจากกิจกรรมการกุศล และตามมาตรา 170 (C)  
ผูบริจาคใหแกองคกรการกุศลดังกลาวจะสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดท้ังในสวนของ

                                                                 
47 Ibid. (p.39-41). 
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สาธารณรัฐและมลรัฐไดตามจํานวนเงินท่ีตนบริจาค ซ่ึงเปนการสงเสริมการบริจาคใหแกองคกรการ
กุศลโดยการใหผลประโยชนแกผูบริจาค  
 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน องคกรไมแสวงหากําไรจะตองผานมาตรฐานท่ีระบุไวใน
ประมวลรัษฎากร (IRC ) มาตรา 501(C) (3)และกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีเงินได (Income Tax 
Regulation) เพื่อท่ีจะไดรับการยกเวนภาษี ซ่ึงองคกรเหลานี้จะตองเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร ท่ี
ไมสามารถแจกจายรายไดใหกับเจาขององคกรได และตามกฎหมายดังกลาวไดสงเสริมใหมีการ
ตรวจสอบภายในองคกร ท้ังในดานการจัดต้ังและการบริหาร การตรวจสอบในดานการจัดตั้ง 
องคกรจะตองมีเอกสารท่ีจัดทําข้ึน เชน ขอตกลงเกี่ยวกับการรวมกันจัดต้ังองคกร เอกสารการถือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเพื่อผลประโยชนของบุคคลอ่ืน เปนตน สวนการตรวจสอบในดานการ
บริหาร จะตรวจสอบการบริหารขององคกรภายใตกฎตางๆ ซ่ึงองคกรนี้จะตองดําเนินการหรือมี
กิจกรรมท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดรับการยกเวนภาษี 
 มาตรา 501 (C)(3) แหงประมวลรัษฎากร ไดกําหนดนิยามขององคกรไมแสวงหากําไร 
วา องคกรตองไดรับการจัดต้ังและปฏิบัติงานเฉพาะดานการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร การ
ทดสอบเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ, วัตถุประสงคทางการประพันธหรือการศึกษา หรือเพื่อ
อุปถัมภการแขงขันกีฬาสมัครเลนระดับชาติหรือระดับระหวางประเทศ หรือเพื่อปองกันการกระทํา
อันทารุณโหดรายตอเด็กหรือสัตว ซ่ึงการบริหารงานทางการกุศลจะตองเปนไปเพื่อสาธารณะไมใช
เพื่อเอกชน เพราะฉะนั้นจะตองไมมีบุคคลใดภายในองคกรไดรับรายไดจากกิจกรรมนั้นๆ และ
จะตองไมเกี่ยวของกับการเมือง  
 ภายใต มาตรา 501 (C)(3) องคกรการกุศลท่ีรองขอใหมีสถานะในการไดรับการยกเวน
ภาษีจะตองกรอกแบบฟอรม 1023 ของกรมสรรพากร (IRS) รวมถึงเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ และยื่น
คํารองไปท่ีกรมสรรพากร (IRS) ซ่ึงแบบฟอรมนี้มีการรวบรวมขอมูลขององคกร รายละเอียดของ
การบงช้ีองคกร เชน ช่ือท่ีอยูขององคกร บุคคลท่ีติดตอ และเบอรโทรศัพท รูปแบบขององคกร 
กิจกรรม ขอมูลของการบริหาร ช่ือท่ีอยูและตําแหนงของเจาหนาท่ี ผูอํานวยการ และบุคคลอื่นท่ี
ทํางานภายในองคกร รวมถึงคาตอบแทน และช่ือขององคกรอ่ืนท่ีควบคุมดูแลหรือเกี่ยวของ 
รายละเอียดทางการเงิน และขอจํากัดของการเปนสมาชิก ซ่ึงกรมสรรพากร (IRS) สามารถท่ีจะขอ
ขอมูลเพิ่มเติมจาก ผูสมัครไดในระหวางท่ีกําลังพิจารณา องคกรการกุศลนี้อาจจะถูกปฏิเสธหรืออาจ
ถูกเพิกถอน ถากรมสรรพากร (IRS) เห็นวาไมผานการทดสอบ ดานการจัดต้ังและการบริหารท่ีระบุ
ไว ขางตน การถูกเพิกถอนสถานะดังกลาว อาจทําใหผูมีอํานาจของรัฐเขามาตรวจสอบวาองคกร
การกุศลไดนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคจริงหรือไม ซ่ึงองคกรสามารถท่ีจะอุทธรณคําตัดสินของ
กรมสรรพากร (IRS) ตอศาลได และองคกรการกุศลยังอาจถูกพักสถานะภายใตประมวลรัษฎากร 
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มาตรา 501(P) ไดดวย หากองคกรนั้นถูกกําหนดใหเปนองคกรท่ีสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายภายใตกฎหมายแหงสหรัฐ ซ่ึง The Treasury Department’s Office of Financial Assets 
Control (OFAC) จะมีรายช่ือขององคกรและบุคคลที่ถูกระบุวาเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 
 องคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกเวนภาษียังคงมีหนาท่ีในการยื่นรายงานผลการ
ดําเนินงานและรายงานประจําปภายหลังครบรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงรายงานน้ีรวมถึง ขอมูลขอคืน
ภาษีประจําป (Form 990; Form 990-PF สําหรับกรณีมูลนิธิเอกชน) 
 รายงานขอมูลประจําป ประกอบดวย รายไดรวมขององคกรกอนหักภาษีในรอบปนั้น 
รายจายขององคกรและการชําระเงิน  บัญชีงบดุลซ่ึงแสดงสินทรัพย หนี้สิน มูลคาสุทธิ จํานวนรวม
ของเงินบริจาค และการรับการใหโดยสเนหาระหวางรอบปนั้น ช่ือและท่ีอยูของผูบริจาคจํานวน
มากท้ังหมด ช่ือและท่ีอยูของผูจัดการมูลนิธิ และลูกจางขององคกรท่ีไดรับคาตอบแทนสูงท่ีสุด 
นอกจากนี้ตามประกาศกรมสรรพากร ฉบับท่ี 557 (IRS Publication 557) ยังไดกําหนดใหมีการยื่น
รายงานเพิ่มเติม ไดแก ตัวอยางสําเนาโฆษณาขององคกร สําเนาส่ิงตีพิมพ เชน นิตยสาร เอกสาร
เผยแพรขอมูลขององคกรตามท่ีกฎหมายกําหนด สําเนาสัญญาเชา สัญญาหรือขอตกลงท่ีองคกรเขา
เปนคูสัญญา  
 ประกาศกรมสรรพากร ฉบับท่ี 1771 และ 4221 (IRS Publication 1771 and 4221) ได
กําหนดใหองคกรท่ีมีสถานะไดรับยกเวนภาษีจะตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ัวไปของ
กรมสรรพากรในการเก็บรักษาบันทึกขอมูล การรายงาน และการเปดเผยขอมูล องคกรท่ีมีสถานะ
ไดรับยกเวนภาษีถูกกําหนดใหเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายรับหรือการลดลงของผลตอบแทนไว
จนกวาจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงตามปกติ คือระยะเวลา 3 ป อยางไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ องคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีท่ีมีสวนรวมกับการทําธุรกรรมระหวาง
ประเทศจะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลเปนเวลาอยางตํ่า 5 ป ตามท่ี มาตรา 6501 (a) กําหนด 
นอกจากนี้ ตามมาตรา 6104 แหงประมวลรัษฎากรยังไดกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไรท่ีไดรับ
ยกเวนภาษีตองเก็บรักษาคําขอรับสถานะการไดรับยกเวนภาษีซ่ึงไดรับการอนุมัติจากรมสรรพากร
แลวตามแบบฟอรม 1023 รวมถึงเอกสารและขอมูลท่ีสนับสนุนรายงานดังกลาวเปนเวลามากกวา 5 
ป และจัดใหมีการเปดเผยตอสาธารณะได 
 การตรวจสอบโบสถและองคกรทางศาสนาตามประมวลรัษฎากร (IRC) 
 โบสถในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแหงตองการท่ีจะไดรับการรับรองสถานะการ
ไดรับยกเวนภาษีจากกรมสรรพากร เนื่องจากทําใหไดรับสิทธิประโยชนท่ีแนนอนในทางภาษี  
ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในตัวผูนําโบสถและพระลูกวัด และทําใหผูบริจาคแกโบสถจะไดรับการ
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ยกเวนภาษีและไดรับประโยชนทางภาษี ยิ่งไปกวานั้น กฎหมายของรัฐและทองถ่ินหลายฉบับยังได
กําหนดใหองคกรการกุศลจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดของรัฐและทองถ่ินและภาษีโรงเรือน
ตอเม่ือแสดงใหเห็นถึงการรับรองสถานะผูไดรับยกเวนภาษีจากกรมสรรพากรเทานั้น 
 มาตรา 501 (C)(3) แหงประมวลรัษฎากร วางหลักวา โบสถ และสถาบันอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทา เชน โบสถของชาวยิวส วัด และมัสยิด ไมจําตองสมัครขอรับสถานะการยกเวนภาษีตาม
แบบฟอรม 1023 ก็จะไดรับสถานะยกเวนภาษีโดยอัตโนมัติ ตามมาตรา 6033(2)(A) ไดกําหนด
บุคคลท่ีไดรับการยกเวนจากขอกําหนดกฎหมายในการยื่นรายงานประจําป (Form990) ไดแก โบสถ
, หนวยงานบูรณาการสนับสนุน และการชุมนุมกันหรือการรวมกลุมกันของศาสนจักร และองคกร
ซ่ึงดําเนินกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ 
 แมวาองคกรทางศาสนาจะไดรับการยกเวนไมตองยื่นรายงานดังกลาว แตองคกรทาง
ศาสนาเหลานี้ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายในการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 501 (C)(3) และตามมาตรา 7611 แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรมี
อํานาจในการไตสวนภาษีและตรวจสอบโบสถได หากเจาหนาท่ีกระทรวงการคลังระดับสูงมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาตามท่ีปรากฏขอเท็จจริงหรือตามสภาวะการณท่ีบันทึกเปนลายลักษณอักษรวา
โบสถอาจไมมีคุณสมบัติในการเปนองคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษี หรือ อาจไมไดชําระภาษีในสวน
ท่ีไมเกี่ยวของกับการกุศล หรือ กิจกรรมที่ตองชําระภาษี และตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนด
ข้ันตอนตามลําดับในการตรวจสอบโบสถไว ดังนี้48 
 1)  ในกรณีท่ีพบขอเรียกรองอันควรเช่ือไดอยางมีเหตุผล จะตองเร่ิมการไตสวนโดยการ
สงหนังสือไปยังโบสถ ระบุถึงคําอธิบายในขอสงสัยตางๆ 
 2)  โบสถจะตองจัดใหมีคําอธิบายเปนหนังสือเพื่อบรรเทาความสงสัยตางๆ ของ
กรมสรรพากรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3)  ในกรณีท่ีโบสถไมไดมีหนังสือตอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือหากหนังสือ
ตอบดังกลาวไมเพียงพอท่ีจะคลายขอสงสัยของกรมสรรพากร กรมสรรพากรอาจออกหนังสือเตือน
ฉบับท่ี 2 ภายใน 90 วัน เพื่อแจงโบสถถึงความจําเปนท่ีจะตรวจสอบหนังสือและบันทึกของโบสถ 
  4)  หลังจากออกหนังสือเตือนฉบับท่ี 2 แลว กอนท่ีจะมีการเร่ิมตนการตรวจสอบ
หนังสือและบันทึก โบสถอาจเรียกรองใหมีการประชุมกับเจาหนาท่ีของกรมสรรพากรเพ่ืออภิปราย
เกี่ยวกับขอสงสัยของกรมสรรพากร หนังสือเตือนฉบับท่ี 2 จะตองประกอบไปดวยสําเนาของเอกสาร
                                                                 

48 Special Rules Limiting IRS Authority to Audit a Church, Internal Revenue Service [online], 
Available. Retrieved  2015, January 30 from: http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Churches-&-
Religious-Organizations/Special-Rules-Limiting-IRS-Authority-to-Audit-a-Church   
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ทุกฉบับท่ีกรมสรรพากรรวบรวมไว เพ่ือการตรวจสอบ ท้ังนี้  เพื่ อการเปดเผยตามพระราชบัญญัติ 
ความอิสระของขอมูล (the Freedom of Information Act) ประกอบประมวลรัษฎากร มาตรา 6103 
ซ่ึงเกี่ยวของกับการเปดเผยและรักษาความลับของขอมูลขอคืนภาษี 
 5)  โดยท่ัวไป การตรวจสอบหนังสือและบันทึกของโบสถจําตองทําใหแลวเสร็จภายใน 
2 ป นับแตวันท่ีมีการออกหนังสือเตือนฉบับท่ี 2 
 หากในชวงระยะเวลาใดระหวางข้ันตอนการตรวจสอบ โบสถไดใหขอมูลท่ีเพียงพอกับ
การคลายขอสงสัยของกรมสรรพากร ประเด็นการพิจารณาจะถูกปดลงโดยไมจําตองมีการตรวจสอบ 
หนังสือและบันทึกของโบสถ และกรมสรรพากรไมสามารถเร่ิมทําการตรวจสอบโบสถซํ้าอีก
ภายในระยะเวลา 5 ป นอกจากการตรวจสอบในครั้งแรกจบลงดวยการยกเลิก มีการประกาศวา
ขอมูลไมเพียงพอ หรือมีขอเรียกรองในการเปล่ียนแปลงอยางสําคัญในการดําเนินงานของโบสถ 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงอยางสําคัญในขอปฏิบัติทางบัญชี     
 2.  การควบคุมดูแลในระดับมลรัฐ 
 ในระดับมลรัฐจะมีตัวแทนท่ีจะควบคุมดูแลการเร่ียไรเงินขององคกรการกุศลท่ีอยู
ภายในแตละรัฐ ซ่ึงรัฐสวนใหญระบุวาองคกรการกุศลจะตองข้ึนทะเบียนกับมลรัฐ มลรัฐขนาดใหญ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหนวยงานอิสระในการกํากับดูแลองคกรการกุศล เชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด ท่ีมีอํานาจเหนือทรัพยสินขององคกรการกุศลในการดูแลผลประโยชนระหวาง
คณะกรรมการองคกรกับทรัพยสินขององคกร และเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีองคกรการกุศลดําเนินการใน
การหาเงินทุนและเงินบริจาค และเจาหนาท่ีองคกรการกุศลของรัฐ โดยความรับผิดชอบจะแตกตาง
กันไปในแตละมลรัฐ ท้ังนี้ มีมลรัฐประมาณ 39 รัฐไดกําหนดใหองคกรการกุศลจะตองลงทะเบียน
กอนท่ีจะออกเร่ียไรเงินภายในรัฐนั้น ไมวาองคกรนั้นจะไดมีภูมิลําเนาในรัฐใดก็ตาม 
 3.  การควบคุมดูแลในระดับเอกชน 
 ความรวมมือจากสาธารณชนเปนกลไกท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการตรวจสอบองคกร 
ไมแสวงหากําไร  ประมวลรัษฎากร ไดกําหนดใหกรมสรรพากร (IRS) สามารถเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณชน และชวยสนับสนุนใหความรวมมือแกภาคเอกชน ซ่ึงจะสงผลทําใหผูบริจาคมีความ
กระตือรือรนท่ีจะตรวจสอบองคกรการกุศลกอนท่ีตนเองจะบริจาคอันเปนการชวยเหลือภาครัฐใน
การตรวจสอบองคกรการกุศลอีกช้ันหนึ่ง   
 อีกท้ัง ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไดกําหนดใหองคกรการกุศลท่ีไดดําเนินงานใน
ประเทศจะตองมีการควบคุมระหวางองคกรเอกชนกันเอง ซ่ึงองคกรเอกชนท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแล
องคกรไมแสวงหากําไรดวยกัน ไดแก เครือขายขององคกร (Umbrella Organization) ท่ีสนใจใน
เร่ืองการบริหารและการดําเนินการท่ีมีผลกระทบตอกลุมการกุศล และกลุมท่ีทําการตรวจตรา 
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(Watch Dog) ท่ีจะมุงในดานการชวยเหลือผูบริจาคในการใหขอมูล นอกจากนี้ยังมีองคกรดาน
วิชาการท่ีจะศึกษาวาทําอยางไรกลุมองคกรการกุศลจะบรรลุถึงความตองการของประชาชนและ
สามารถปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพไดเจาะจงเกี่ยวกับปญหาท่ีอาจจะมีผลกระทบตอกลุม
องคกรการกุศล49  
 2)  ประเทศอินเดีย  
 องคกรไมแสวงหากําไร  (Non-Profit Organization หรือ  NPOs) สามารถจัดต้ังได
หลากหลายรูปแบบดวยกัน ข้ึนอยูกับเขตอํานาจศาลและกฎหมายท่ีควบคุมและระบบกฎหมาย ใน
ประเทศอินเดีย องคกรไมแสวงหากําไร (NPOs) สามารถจดทะเบียนในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ทรัสต (Trust) 
 สมาคม (Society) 
 บริษัทภายใต มาตรา 25 แหง Companies Act 1956  
 องคกรไมแสวงหากําไรไมไดรับการยกเวนความรับผิดตามกฎหมายอาญาซ่ึงใชกับ
บุคคลธรรมดาหรือองคกรธุรกิจ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศอินเดียท่ี
เกี่ยวของกับองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงประเทศอินเดีย (The Constitution of India) 
 รัฐธรรมนูญแหงประเทศอินเดีย เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศอินเดีย เปนเคร่ืองมือท่ี
สรางระบบการทํางานของรัฐบาล50  
 รัฐธรรมนูญแหงประเทศอินเดีย ไดวางหลักเกี่ยวกับองคกรไมแสวงหากําไรไวใน 
มาตรา 19 (1) (C) ซ่ึงบัญญัติใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการจัดต้ังสมาคมหรือการรวมกลุมกัน 
และมาตรา 30 ท่ีบัญญัติใหคนกลุมนอย ไมวาจะข้ึนอยูกับศาสนา หรือภาษา มีสิทธิในการจัดต้ังและ
บริหารจัดการสถาบันการศึกษาตามท่ีตองการ 
 นอกจากนี้ องคกรการกุศล และสถาบันการกุศล, การบริจาคการกุศล และการบริจาค
ทางศาสนา และสถาบันทางศาสนายังอยูภายใตบังคับของรายการ (the Concurrent list) ของตารางท่ี 
7 แนบทายรัฐธรรมนูญดังกลาว  (the Seventh Schedule) ท่ีรัฐบาลกลางและฝายบริหารของมลรัฐมี
ความสามารถในการออกกฎหมายและควบคุมดูแลองคกรไมแสวงหากําไร 

                                                                 
49 จาก การฟอกเงินโดยองคกรที่ไมแสวงหากําไร ศึกษาเฉพาะกรณีขอเสนอแนะพิเศษของหนวย

ปองกันอาชญากรรมทางการเงิน  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น140-141), โดย สกนธกาญจน ปฎกานนท, 
2550, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

50 Preface, The constitution of India, National Portal of India [online], Availble. from: http://india. 
gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text 
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 2. Foreign Contribution Regulation Act 2010 (FCRA)  
 FCRA เปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยภายในประเทศซึ่งอยูภายใตการ
ปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย องคกรใดก็ตามจะสามารถรับบริจาคจากตางประเทศไดเฉพาะ
ในกรณีท่ีองคกรนั้นไดจดทะเบียนภายใตกฎหมายนี้แลว และยอมรับท่ีจะรับเงินบริจาคผานทาง
ธนาคาร และตองมีบัญชีธนาคารตางหากสําหรับเก็บรักษาเงินบริจาคจากตางประเทศ 
 การจดทะเบียนคร้ังหนึ่ง จะตองมีการแจงโดยผูไดรับมอบอํานาจไปยังรัฐบาลกลาง
เกี่ยวกับการไดรับบริจาคจากตางประเทศ แหลงท่ีมาของเงินบริจาค วิธีการท่ีไดรับบริจาคมา, 
วัตถุประสงค และการนําเงินบริจาคไปใชประโยชน ในการจดทะเบียน องคกรไมแสวงหากําไรตอง
ยื่นรายงานผลตอบแทนประจําปตามกฎหมายนี้ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกป แมในกรณีท่ีไม
มีการรับเงินบริจาคจากตางประเทศในปนั้นเลย 
 องคกรไมแสวงหากําไรอาจสงตอเงินกองทุน FCRA ไปยังองคกรไมแสวงหากําไรอื่น
ได หากองคกรนั้นไดมีการจดทะเบียนไวตามกฎหมาย FCRA เชนกัน51 
 3. The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) 
 ในประเทศอินเดีย การฟอกเงินผานทางองคกรไมแสวงหากําไรและทรัสตการกุศลไดมี
อยูเปนจํานวนมาก นักอุตสาหกรรมสวนใหญและนักการเมืองระดับสูงบางคนไดอาศัยองคกร 
ไมแสวงหากําไรในการฟอกเงินสกปรกของพวกเขากลับเขามาในประเทศ การแกไขเปล่ียนแปลง
กฎหมายฟอกเงินดังกลาวจะเปนการพิสูจนความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีมีอยูในมือเจาหนาท่ี
ผูบังคับใชกฎหมายและจะเปนการเปดโปงธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 
 ประเทศอินเดียไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายปองกันการฟอกเงิน หรือ the 
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 ในป 2009 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2009 เปนการนําองคกรไมแสวงหากําไรไปอยูภายใตการบังคับของ
กฎหมายดังกลาว ซ่ึงกอนหนานี้ องคกรท่ีตกอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายน้ี ไดแก บริษัทซ่ึง
จัดการเลนแชร (Chit fund companies) บริษัทซ่ึงประกอบกิจการธนาคาร สถาบันการเงิน และ
บริษัทการเงินเพื่อการเคหะเทานั้น52 

                                                                 
51 Handbook on laws governing formation and administration of charitable organisations in India, 

CA Rajkumar S. Adukia [online], Available. Retrieved  2015, May 28, from: http://www.caaa.in/Image/hb-
charitable_org.pdf   

52 Trusts, NGOs under ambit of money-laundering law, Palak Shah,  Rediff Business [online], 
Available. Retrieved  2015 January 12, from: http://business.rediff.com/report/2009/nov/19/trusts-ngos-under-
ambit-of-money-laundering-law.htm  
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 การแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายดังกลาว ไดแก การท่ีรัฐบาลกลางออกประกาศ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลังท่ี 13/2009 มาแกไขเพิ่มเติมประกาศกรมสรรพากร กระทรวง การ
คลังท่ี 9/2005 กฎวาดวยการเก็บรักษาหลักฐานและการรายงานธุรกรรม ซ่ึงตามกฎขอ 2 (1) (CA) 
กําหนดให “องคกรไมแสวงหากําไร” หมายถึง หนวยงานหรือองคกรใดซ่ึงไดจดทะเบียนเปนทรัสต 
หรือ สมาคม ภายใต the Societies Registration Act, 1860 หรือกฎหมายของรัฐอ่ืนใดที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน หรือ บริษัทซ่ึงจดทะเบียนภายใต มาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956 ตองตกอยู
ภายใตกฎหมายปองกันการฟอกเงิน (PMLA)  
 ตามกฎขอ 3 (1)(BA) ไดกําหนดใหหนวยงานที่มีหนาท่ีในการรายงาน (Reporting 
Entity) ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทซ่ึงทําหนาท่ีเปนคนกลาง หรือบุคคลซ่ึงดําเนินธุรกิจ
หรือประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด ตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลการทําธุรกรรมท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีมูลคามากกวาหนึ่งลานรูปหรือมูลคาเทียบเทา
จํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ และตองสงหลักฐานการทําธุรกรรมใหแกผูอํานวยการ
FIU-IND ตามขอมูลเทาท่ีมีอยูของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงาน สําเนาของขอมูลเชนวานั้น
ตองถูกรักษาไวโดยเจาหนาท่ีระดับบริหารเพื่อเปนหลักฐานอยางเปนทางการตอไป ตามกฎขอ 7(2) 
และเจาหนาท่ีระดับบริหาร (the Principal Officer) ของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานตอง
จัดหาขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวสงใหแกผูอํานวยการทุกๆเดือน ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น ตามกฎขอ 8(1)  
 จากการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว ทําใหในปจจุบันทรัสตการกุศล ไมวาจะเปนวัด 
โบสถ หรือมัสยิด องคกรนอกภาครัฐ (NGOs) สถาบันการศึกษา หรือสมาคม หากไดลงทะเบียน
เปนองคกรไมแสวงหากําไร (NPOs) มีหนาท่ีตองเปดเผยแหลงท่ีมาของเงินทุน และตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ใชเงินจํานวนมากอยางละเอียดผานทางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานท่ีตองรายงาน
การทําธุรกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรตอหนวยขาวกรองทางการเงินแหงประเทศอินเดีย 
(FIU-IND) 
 4. Income Tax Act, 196153  
 Income Tax Act, 1961 เปนกฎหมายของสหพันธรัฐและเปนกฎหมายกลางซ่ึงมีผลตอ
องคกรไมแสวงหากําไรทุกประเภท ไมวาจะอยูในรูปแบบของทรัสต สมาคม หรือบริษัทอยาง 
เทาเทียมกันท่ัวท้ังประเทศอินเดีย 

                                                                 
53 HANDBOOK ON LAWS GOVERNING FORMATION AND ADMINISTRATION OF CHARITABLE 

ORGANISATIONS IN INDIA (p.131-132). Op.cit. 
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 องคกรไมแสวงหากําไรซ่ึงมีวัตถุประสงคทางการกุศลจะตองมีวัตถุประสงคโดย
เฉพาะเจาะจงตามท่ีกําหนดไวใน Income Tax Act, 1961 สําหรับองคกรท่ีจะไดรับการพิจารณาและ
ยอมรับใหเปนองคกรการกุศลท่ีไดรับการยกเวนภาษี มีความจําเปนท่ีจะตองมีวัตถุประสงคเปนการ
เฉพาะซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้ ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
กฎหมายไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางกันระหวางองคกรการกุศลในประเทศและนอก
ประเทศอินเดีย 
 ภายใต Income Tax Act, 1961 ไดมีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกับจํานวนเงินท่ี
นํามาใชเพื่อวัตถุประสงคของทรัสตภายในประเทศอินเดีย ในกรณีท่ีเงินไดถูกนํามาใชเพื่อ
วัตถุประสงคทางการกุศลภายนอกประเทศอินเดีย จะไดรับการยกเวนภาษีตอเม่ือมีคําส่ังท่ัวไปหรือ
คําส่ังเปนการเฉพาะของคณะกรรมการกลางฝายการจัดเก็บภาษี (the Central Board of Direct 
Taxes) คณะกรรมการกลางดังกลาวอาจอนุญาตใหไดรับการยกเวนภาษี เม่ือทรัสตนั้นมี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนหนวยงานสังคมสงเคราะหระหวางประเทศซ่ึงมีความสนใจประเทศ
อินเดียเทานั้น และหากเปนเงินไดทางธุรกิจท่ีไมไดเกี่ยวของกับวัตถุประสงคโดยเฉพาะเพื่อการ
กุศลจะตองถูกนํามาเรียกเก็บภาษีตามสภาวะการณท่ีปรากฏ  
 นอกจากนี้ กฎหมายภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ยังไดใหประโยชน
ทางภาษีแกผูบริจาค ยิ่งไปกวานั้น องคกรไมแสวงหากําไรท่ีเกี่ยวของกับงานดานการชวยเหลือ และ
การแจกจายความชวยเหลือจัดสงใหแกผูตองการความชวยเหลือยังไดรับการยกเวนภาษีศุลกากร
ของประเทศอินเดีย 100% ในการนําเขาสินคา เชน อาหาร ยา เส้ือผา และผาหม 
 เพื่อท่ีจะมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีตาม Income Tax Act, 1961 องคกรท่ีไมแสวงหา
กําไรจะตองจัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทางศาสนา หรือการกุศลเทานั้น กรณีใดจะเปนวัตถุประสงค
ทางการกุศล ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 2(15) แหง Income Tax Act, 1961 
 องคกรการกุศลตามที่กําหนดไวในมาตรา 2(15) แหง Income Tax Act, 1961 ไดแก 
องคกรซ่ึงมีวัตถุประสงคทางการกุศล ดังนี้ 
 ชวยเหลือคนยากจน 
 การศึกษา 
 การชวยเหลือหรือสนับสนุนทางการแพทย 
 การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 การสงวนรักษาอนุสรณสถาน อนุสาวรีย หรือปูชนียสถาน 
 การพัฒนาส่ิงใดซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสาธารณูปโภค 
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 ตามกฎหมาย Income Tax Act, 1961 ไดยกเวนภาษีใหกับทรัสตการกุศลสาธารณะ (a 
public charitable Trust) บริษัทซ่ึงจดทะเบียนภายใตมาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956 หรือ
สมาคมซ่ึงจดทะเบียนภายใต the Societies Registration Act, 1860 หรือสถาบันอ่ืนซ่ึงประกอบดวย
คุณสมบัติหนึ่งหรือมากกวานั้นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังตอไปนี้ 
 (1)  มีวัตถุประสงคทางการกุศล ตามนิยามในมาตรา 2(15)  
 (2)  มีรายได รวมถึงการบริจาคดวยความสมัครใจ ตามมาตรา 2(24) (iia) 
 (3)  มีรายไดซ่ึงไมรวมอยูในจํานวนรวมสุทธิของรายไดท้ังหมด  ตามมาตรา 10 
 (4)  มีรายไดจากทรัพยสินซ่ึงถือครองเพื่อวัตถุประสงคทางการกุศล และรายได
ของทรัสต หรือสถาบันจากการบริจาค ตามมาตรา 11,12, 12A 
 (5)  มีกระบวนการในการจดทะเบียน และไมไดปฏิบัติตามมาตรา 11 ในบางกรณี ตาม
มาตรา 12AA และ 13 
 (6)  มีการใชจายเงินสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร ตามมาตรา 35(1)(ii) และ 35(i)(iii) 
 การบริจาคโดยไมเปดเผยช่ือผูบริจาค 
 การบริจาค ในกรณีท่ีเงินทุน,ทรัสต หรือสถาบัน และหนวยงานอ่ืนท่ีตองถูกประเมิน
ภาษีไมไดเก็บบันทึกขอมูลหลักฐานการแสดงตนท่ีระบุช่ือและท่ีอยู หรือขอมูลเฉพาะอ่ืนของ 
ผูบริจาคตามท่ีกําหนดจะถือวาเปนการบริจาคโดยไมเปดเผยช่ือผูบริจาค (Anonymous Donations) 
และจะถูกเรียกเก็บภาษี ดังตอไปนี้ 

การบริจาคโดยไมเปดเผยช่ือผูบริจาค (Anonymous Donations) ซ่ึงไดรับบริจาคโดย
องคกรทางศาสนาท้ังหมดจะยังคงไดรับการยกเวนภาษี 
 5. The Societies Registration Act, 186054 
 สถาบันหรือการรวมกลุมกันทางการกุศลหรือทางศาสนาสามารถจัดต้ังข้ึนเปนสมาคม 
โดยการจดทะเบียนเปนสมาคมภายใต The Societies Registration Act, 1860 
 บุคคลธรรมดารวมกันอยางนอย 7 คน มีสิทธิท่ีจะเขาทําสัญญาตามกฎหมาย สามารถ
จัดตั้งสมาคมข้ึน เม่ือองคกรไมแสวงหากําไรตองการที่จะเปดใหบุคคลจํานวนมากเขารวม
ดําเนินการกับสมาคมและรวมตัดสินใจในการดําเนินงาน จะตองจดทะเบียนเปนสมาคม สมาคม
ภายใตกฎหมายฉบับนี้ ถูกคาดหวังวาจะเปนการจัดต้ังเพื่อการสังคมสงเคราะห และเปนการ
รวมกลุมกันทางการกุศล โดยมีคณะกรรมการบริหารมาจากสมาชิกของสมาคม และมีความเปน

                                                                 
54  Ibid. (p.48-49). 
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ประชาธิปไตย และความโปรงใสในการจัดต้ังมากกวาเม่ือเทียบกับการจัดต้ังเปนทรัสตการกุศล
สาธารณะ (public charitable trusts)  
 ตามบทบัญญัติมาตรา 20 แหง The Societies Registration Act, 1860 สมาคมซ่ึงสามารถ
จดทะเบียนไดภายใตกฎหมายนี้ ไดแก สมาคมการกุศล กองทุนเด็กกําพราจากศึกสงคราม สมาคมท่ี
จัดตั้งข้ึนโดยประธานาธิบดีของอินเดียหลายบุคคล สมาคมท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร  
งานประพันธ วิจิตรศิลป สําหรับการสอน การเผยแพรความรูท่ีเปนประโยชน การเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มูลนิธิ หรือ การบํารุงรักษาหองสมุด หรือ หองอานหนังสือสําหรับ
บุคคลทั่วไปซ่ึงเปนสมาชิกใช หรือเปดใหแกสาธารณะ หรือพิพิธภัณฑสาธารณะ สถานท่ีแสดงผลงาน
ภาพวาดหรือผลงานศิลปะอ่ืน การเก็บสะสมประวัติศาสตรทางธรรมชาติ ส่ิงประดิษฐทางเคร่ืองกล 
หรือทางปรัชญาความคิด เคร่ืองดนตรี หรือการออกแบบ 
 หนังสือตราสารหลักของสมาคม คือ หนังสือบริคณหสนธิและกฎระเบียบขอบังคับของ
สมาคม โดยไมจําเปนตองปดอากรแสตมป ผูกอต้ังทุกคนตองลงลายมือชื่อในแตละหนาของ
หนังสือบริคณหสนธิ และตองมีพยานรับรองลายมือช่ือท่ีมีอํานาจรับรองตามกฎหมาย เชน Oath 
Commissioner หรือ Notary Public  
 การจดทะเบียนสมาคม สามารถทําไดท้ังในระดับมลรัฐ เชน ณ สํานักงานรับจด
ทะเบียนสมาคม (the office of the Registrar of Societies) และระดับทองถ่ิน เชน ณ สํานักงานแขวง
รับจดทะเบียนสมาคม หรือสํานักงานรับจดทะเบียนสมาคมระดับทองถ่ิน (the office of the District 
Magistrate or the local office of the Registrar of Societies) 
 ผลของการจดทะเบียนเปนสมาคม ภายใต The Societies Registration Act,  1860 
 สมาคมท่ีจดทะเบียนภายใต The Societies Registration Act, 1860 มีสิทธิอยางเต็มท่ีจาก
สถานะของการเปนหนวยงานตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากสิทธิของสมาชิกผูกอต้ังสมาคม 
สมาคมท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปแตไมมีการดํารงอยูทาง
กายภาพ มีสิทธิไดมาและถือครองทรัพยสิน สามารถฟองคดีและถูกฟองได สมาคมควรจดทะเบียน
ภายใตกฎหมายนี้เพื่อใหไดมาซ่ึงสถานะการเปนนิติบุคคล 
 หนาท่ีของสมาคมในการรายงาน55 
 The Societies Registration Act,  1860 ไดกําหนดใหแตละสมาคมจะตองยื่นรายงาน
ประจําปแกสํานักงานรับจดทะเบียนสมาคม (the office of the Registrar of Societies) ณ รัฐซ่ึง
สมาคมไดจดทะเบียน และตามกฎหมายดังกลาว รายการประจําปซ่ึงจะตองยื่นแกนายทะเบียน 
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ประกอบดวย ช่ือ ท่ีอยู และอาชีพของผูบริหารสมาคม สมาชิกสภา ผูอํานวยการ คณะกรรมการ 
หรือ บุคคลอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการสมาคม รายการดังกลาวจะตองยื่นในวันท่ีหรือ
กอนวันท่ี 14 ถัดจากวันท่ีมีการประชุมเปนการท่ัวไปรายป (annual general meeting) ของสมาคมได
ถูกจัดข้ึน หรือภายในเดือนมกราคม ในกรณีท่ีขอบังคับของสมาคมไมไดกําหนดใหมีการจัดการ
ประชุมเปนการท่ัวไปรายป  
 ในสวนของการรายงานทางการเงิน สมาคมในรัฐสวนใหญจําตองยื่นบัญชีท่ีผานการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี หรือแมกระท่ังบัญชีท่ีไมไดผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ
บัญชี นอกจากในรัฐ Bihar Chhattisgarh Gujarat Jharkhand Karnataka Madhya Pradesh Maharashtra 
Pondicherry Tamil Nadu และในสวนของรัฐ Kerala สมาคมตองยื่นบัญชีท่ีผานการตรวจสอบจาก 
ผูตรวจสอบบัญชี ในรัฐอ่ืนไมจําตองยื่นบัญชีท่ีไมไดผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชี และ
ไมมีขอกําหนดในการรายงาน 
 นอกจากนี้ สมาคมท่ีจดทะเบียนภายใต The Societies Registration Act, 1860 ถือเปน
องคกรไมแสวงหากําไร (non profit organization) ตามคํานิยามซ่ึงกําหนดไวใน กฎขอ 2 (ca) ของ
ประกาศกรมสรรพากร กระทรวงการคลังท่ี 9/2005 กฎวาดวยการเก็บรักษาหลักฐานและการ
รายงานธุรกรรม ซ่ึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษาหลักฐานในการ
ทําธุรกรรมท้ังหมดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรที่มีมูลคามากกวาหนึ่ง
ลานรูปหรือมูลคาเทียบเทาจํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ เสนอตอหนวยขาวกรองทาง
การเงินของประเทศอินเดีย (FIU-IND) ตามกฎขอ 3 (BA) ของประกาศดังกลาว 
 6.  Section 25 of the Companies Act, 195656 
 องคกรการกุศล สามารถท่ีจะจัดต้ังเปนบริษัทไมแสวงหากําไร (non-profit company) 
โดยการจดทะเบียนเปนบริษัท ภายใตมาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956  
 ตามมาตรา 25 (1)(a) และ (b) แหงบทบัญญัติดังกลาว บริษัทสามารถจัดต้ังข้ึนเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมดานการคา ศิลปะ วิทยาศาสตร ศาสนา การกุศล หรือวัตถุประสงคท่ีเปน
ประโยชนอยางอ่ืน ใหผลกําไร ถามี และรายไดอ่ืนจะถูกนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของบริษัทเทานั้นและจะไมมีการจายเงินปนผลแกสมาชิก 
 บริษัทไมแสวงหากําไร (non-profit company) ตามมาตรา 25 จะกอต้ังไดตอเม่ือมีบุคคล
ธรรมดารวมกลุมกันอยางนอย 3 คนกอตั้งข้ึน ระบบการควบคุมดูแลภายในบริษัทมีความคลายคลึง

                                                                 
56 Ibid. (p.30-33). 
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กับสมาคม โดยบริษัทจะมีสมาชิก และบริหารจัดการโดยกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือสภาบริหาร ซ่ึงถูกเลือกตั้งมาโดยสมาชิกของบริษัท 
 บริษัทไมแสวงหากําไร (non-profit company) ตามมาตรา 25 มีสิทธิประโยชนอยาง
เต็มท่ีเชนเดียวกับบริษัทจํากัดประเภทอ่ืนท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายน้ี นอกเหนือจากสิทธิ
ประโยชนดังกลาว ยังมีสิทธิพิเศษโดยเฉพาะสําหรับบริษัทไมแสวงหากําไรที่แตกตางไปจากบริษัท
อ่ืน สิทธิพิเศษนี้ คือ การไดรับการยกเวนจากบทบัญญัติบางประการของ the companies act หรือ
การใชบทบัญญัติบางประการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามมาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956  
 บริษัทไมแสวงหากําไร ตามมาตรา 25 ไดรับการยกเวนจากมาตรา 259 แหง Companies 
Act, 1956 จึงมีอิสระในการเพ่ิมจํานวนผูบริหารบริษัทโดยไมจําตองไดรับการอนุญาตจากรัฐบาล
กลาง  
 บริษัทไมแสวงหากําไร ตามมาตรา 25 ไดรับการยกเวนจากการปฏิบัติตาม Companies 
Auditor’s Report Order 2003 (CARO) 
 หนาท่ีของบริษัทไมแสวงหากําไร ตามมาตรา 25ในการรายงาน57 
 ผูถือหุน หรือสมาชิกของบริษัทจะตองพบกันทุกปในการจัดการประชุมผูถือหุนรายป
เปนการท่ัวไป (the Annual General Meeting) ในการประชุมดังกลาว จะตองมีการทบทวนบัญชีราย
ป, เลือกกรรมการบริษัทบางคน และแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี กฎหมายนี้บังคับใหบริษัทตองให
สําเนาบัญชีที่ผานการตรวจสอบแลวจากผูตรวจสอบบบัญชีแกสมาชิกหรือผูถือหุน ตลอดจนให
ประกาศแจงท่ีถูกตองครบถวน รวมถึงรายงานการประชุม หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการ
บริษัท หรือท่ีตั้งสํานักงานบริษัทจะตองมีการแจงตอนายทะเบียนบริษัท (ROC)  
 บัญชีท่ีผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีแลว, รายงานประจําป และรายงานผล
ประกอบการประจําป จะตองยื่นตอนายทะเบียนบริษัท (ROC) การลงมติท่ีสําคัญก็ตองแจงเชนกัน  
 กรรมการบริษัท และผูถือผลประโยชนรวม จะตองเปดเผยช่ือของญาติในแตละป และ
จะตองแจงช่ือของบริษัทอ่ืน หรือท่ีมีความสัมพันธซ่ึงเขาเปนกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนอยู 
 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทยืมเงินจากบริษัท จะตองมีการเปดเผยในบัญชีงบดุล ถาเปน
จํานวนเงินเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว  แมวาจะมีการชําระเงินคืนภายในปเดียวกันก็ตาม  
 การจายเงินใหแกกรรมการบริษัท หรือญาติของเขา หรือบริษัทของเขาจะตองถูกเปดเผย  
รวมถึงการจายเงินจํานวนมากแกลูกจางก็ตองเปดเผยเชนกัน 
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 บริษัทไมแสวงหากําไร ตามมาตรา 25 ทุกบริษัทจะตองยื่นบัญชีงบดุลเม่ือส้ินสุดลงของ
ทุกป ซ่ึงส่ิงดังกลาวจะตองถูกตรวจสอบอยางละเอียด และเปดเผยการบริหารจัดการเงินทุนท่ีผิด 
หากมี นายทะเบียนบริษัทมีอํานาจในการขอขอมูลจากองคกร หรือ เพิกถอนการจดทะเบียนในกรณี
ท่ีมีการใชเงินทุนในทางท่ีผิด หรือมีการการบริหารจัดการเงินทุนท่ีผิดพลาด 
 นอกจากนี้ บริษัทท่ีจดทะเบียนภายใต มาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956 ถือเปน
องคกรไมแสวงหากําไร (non profit organization) ตามคํานิยามซ่ึงกําหนดไวในกฎขอ 2 (ca) ของ
ประกาศกรมสรรพากร กระทรวงการคลังท่ี 9 / 2 0 0 5  กฎวาดวยการเก็บรักษาหลักฐานและการรายงาน 
ธุรกรรม ซ่ึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษาหลักฐานในการทํา
ธุรกรรมท้ังหมดท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีมูลคามากกวาหนึ่งลาน
รูปหรือมูลคาเทียบเทาจํานวนดังกลาวเม่ือเปนเงินตราตางประเทศ เสนอตอหนวยขาวกรองทาง
การเงินของประเทศอินเดีย (FIU-IND) ตามกฎขอ 3 (BA) ของประกาศดังกลาว 
 3) ประเทศเม็กซิโก 
 องคกรการกุศลในประเทศเม็กซิโกอาจจัดต้ังไดโดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และอาจกลาวไดวาองคกรไมแสวงหากําไรในเม็กซิโกอาจถูก
ควบคุมโดยองคกรแสวงหากําไร หรือองคกรการกุศลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได องคกร 
ไมแสวงหากําไร (not-for-profit organizations หรือ NPOs) ในประเทศเม็กซิโกมีหลายรูปแบบ
ดวยกัน ซ่ึงรูปแบบหลักขององคกรไมแสวงหากําไรเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของ
ประเทศเม็กซิโกท่ีเกี่ยวของกับองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก58 
 1. สมาคมตามกฎหมายแพง (the civil association หรือ AC) 
 ตามประมวลกฎหมายแพงท่ีใชสําหรับเขตสหพันธรัฐ (the Civil Code for the Federal 
District หรือ CCDF) สมาคมตามกฎหมายแพง (AC) ถูกสรางข้ึน โดยตามมาตรา 2670 แหง the 
Civil Code for the Federal District ไดวางหลักวา ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนตกลงใจในการ
เขารวมกัน ในลักษณะท่ีไมใชการรวมกันช่ัวคราว โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันท่ีไมไดตองหามตาม
กฎหมายและไมเปนการมีลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีเหนือกวา ไมไดมีการกําหนดจํานวนข้ันตํ่าของ
บุคคลท่ีตองการจัดต้ังสมาคมตามกฎหมายแพง (AC) ไว ซ่ึงตามแหง the Civil Code for the Federal 
District ไดกําหนดใหมีมากกวาหนึ่งคนเทานั้น มูลนิธิในทุกรัฐของประเทศเม็กซิโกอาจจัดต้ังข้ึนใน
รูปแบบของสมาคมตามกฎหมายแพง (AC) ได 

                                                                 
58  Mexico, Council on Foundations [online], Available. Retrieved  2015, January 30  from  

http://www.cof.org/content/mexico   
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 แมวาตามประมวลกฎหมายแพงของสหพันธรัฐและของรัฐจะกําหนดใหสมาคมตาม
กฎหมายแพง (AC) จัดการตามขอบังคับของแตละสมาคม กฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดโครงสราง
ของระบบการจัดการใหสมาคมปฏิบัติตาม สมาคมตามกฎหมายแพง (AC) ตองจดทะเบียนช่ือ
สมาคม ณ กระทรวงเศรษฐกิจ และจดทะเบียนขอบังคับของสมาคมตอสํานักงานลงทะเบียน
ทรัพยสิน อํานาจสูงสุดของสมาคมอยูในอํานาจของการประชุมสามัญ ตามมาตรา 2674b แหง the 
Civil Code for the Federal District 
 สมาคมตามกฎหมายแพง (AC) อาจเลิกลงดวยเหตุผลมากกวาท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
ของสมาคมหลายประการดวยกัน ตามท่ีมาตรา 2685 แหง the Civil Code for the Federal District 
กําหนดไว เชน กรณีท่ีมีระยะเวลาส้ินสุดลงกําหนดไว กรณีท่ีวัตถุประสงคในการจัดต้ังสมาคม
ประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ หรือกรณีท่ีสมาคมไมสามารถท่ีจะปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
สมาคมได นอกจากนี้ สมาคมยังอาจส้ินสุดลงตามความตองการของท่ีประชุมสามัญ หรือโดยการ
ตัดสินใจประกาศจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในรัฐซ่ึงสมาคมไดจดทะเบียนไว  
 2. สถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน (the private assistance institution หรือ IAP) 
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของรัฐท่ีควบคุมสถาบันนั้น 
 สถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน (IAP) เปนองคกรท่ีถูกสรางข้ึนตามกฎหมาย
ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางสังคมและทางมนุษยธรรม กฎหมายของ
สหพันธรัฐวาดวยสถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน หรือ The Law of Private Assistance 
Institutions for the Federal District (LIAPDF) ซ่ึงตามมาตรา 2 แหงกฎหมายดังกลาว กําหนดให
สถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน (IAP) ดําเนินกิจกรรมของสถาบันดวยทรัพยสินของเอกชน 
และไมแสวงหาผลกําไร สถาบันดังกลาวอาจจัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงคเปนการช่ัวคราว ตัวอยางเชน  
จัดการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม หรือภัยพิบัติอยางอ่ืน สถาบันท่ี
ใหความชวยเหลือภาคเอกชนจะตองลงทะเบียนเพ่ือใหไดสถานะการเปนผูรับบริจาคที่ไดรับ
อนุญาตเชนเดียวกับองคกรอ่ืน 
 3. ประชาสังคม (the civil society หรือ SC) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงของ
รัฐ  
 ตาม the Civil Code for the Federal District หรือ CCDF มาตรา 2688 ประชาสังคม 
สรางข้ึนโดยสัญญาซ่ึงสมาชิกรวมกันผูกพันตนในการรวมทรัพยากรที่ตนมี หรือพยายามเพื่อท่ีจะ
ดําเนินการตามวัตถุประสงครวมกันเพื่อใหมีบทบาททางเศรษฐกิจท่ีเหนือกวา เปาหมายของภาค
ประชาสังคมจะตองไมเปนการเก็งกําไรในเชิงพาณิชย และตามมาตรา 2691 ประชาสังคมจะ
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ปกครองตามหลักของสัญญาประชาคม ซ่ึงตองถูกรวมไวท่ีสํานักงานลงทะเบียนทรัพยสิน เพื่อท่ีจะ
มีผลถึงบุคคลท่ีสาม ท้ังนี้ ประชาสังคมตองจัดต้ังข้ึนโดยบุคคลอยางนอย 2 คน 
 4. ทรัสต (the Trust) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของสหพันธรัฐ (Ley General de Titulos 
y Operaciones de Crédito หรือ LGTOC) 
 ทรัสต ถูกควบคุมบังคับโดยกฎหมายทั่วไปของสหพันธรัฐ (the federal General Law 
of Titles and Operations of Credit หรือ LGTOC) ทรัสตจะถูกสรางข้ึนเม่ือผูบริจาคอุทิศทรัพยสิน
เพื่อวัตถุประสงคตามกฎหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนสําหรับสวนตัวหรือสาธารณะ 
 5. กฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกรภาคประชาสังคม (the 
Federal Law for the Promotion of Activities Undertaken by Civil Society Organizations หรือ The 
Law on Promotion) 
 กฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกรภาคประชาสังคม (The Law on 
Promotion) กําหนดใหมีการจดทะเบียนองคกรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะ
และดําเนินการตามขอกําหนดแหงกฎหมาย การจดทะเบียนภายใตกฎหมายดังกลาวทําใหองคกร
นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินทุนจากรัฐบาลในการดําเนนิกิจกรรมขององคกร แตไมอาจแสวงหาผลกําไร
จากการดําเนินกิจกรรมขององคกรได 
 ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกรภาคประชาสังคม (The 
Law on Promotion) องคกรซ่ึงสามารถจดทะเบียนภายใตกฎหมายดังกลาว คือ ผูท่ีจัดต้ังข้ึนเปน 
สมาคมตามกฎหมายแพง (the civil association หรือ AC), สถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน 
(the private assistance institution หรือ IAP) และประชาสังคม (the civil society หรือ SC) ท่ีมีสวน
รวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือมากกวานั้น ดังตอไปนี้ 
 การใหความชวยเหลือทางสังคม 
 สาธารณสุข 
 การพัฒนาเทศบาล 
 การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย 
 การพัฒนาชนพื้นเมืองและชนบท 
 การสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 
 สนับสนุนการใหบริการแกผูพิการ 
 การพัฒนาชุมชน 
 การปองกันและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน 
 การสงเสริมการกีฬา 
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 สุขภาพอนามัย 
 การปองกันส่ิงแวดลอม 
 พัฒนาเมืองและชนบท 
 สนับสนุนดานการศึกษา 
 วัฒนธรรมและศิลปะ 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 ปองกันพลเมือง 
 สนับสนุนและปองกันสิทธิผูบริโภค 
 ใหบริการแกผูพิการ 
 เสริมสรางความเขมแข็งแกโครงสรางทางสังคม 
 กอต้ังและสรางความเขมแข็งแกประชาสังคม 
 เพื่อท่ีจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจดทะเบียน องคกรไมแสวงหากําไรจะตอง
ระมัดระวังในการดําเนินการ การบัญชี และกฎวาดวยการรายงานท่ีกําหนดไวในกฎหมาย จะตองมี
ระบบการทําบัญชีท่ีสอดคลองกับกฎแหงการทําบัญชีท่ัวไปท่ียอมรับได, ตองมีการรายงานประจําป
ไปยังคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกรภาคประชาสังคม เกี่ยวกับกิจกรรม, 
ความสําเร็จในการดําเนินการ, งบดุลทางการเงิน และการใชเงินทุนท่ีไดรับการสนับสนุนมาจาก
สาธารณะและผลประโยชน และช้ีใหเห็นสวนท่ีเหลือของทรัพยสิน ในกรณีท่ีมีการยุบเลิกองคกร
แลวโอนไปยังองคกรท่ีจดทะเบียนอ่ืน 
 6. กฎหมายภาษีเงินได (Income Tax Law) 
 องคกรไมแสวงหากําไรในรูปแบบดังกลาวขางตนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาประโยชนท่ี
แนนอนโดยการจดทะเบียนภายใตกฎหมายภาษีเงินได (Income Tax Law) หรือจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกรภาคประชาสังคม (the Federal Law for the 
Promotion of Activities Undertaken by Civil Society Organizations หรือ The Law on Promotion) 
การจดทะเบียนภายใตกฎหมายดังกลาวเปนไปตามความสมัครใจ องคกรจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดเพื่อท่ีจะลงทะเบียนและมีสิทธิท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการเขารวม 
 องคกรท่ีจดทะเบียนภายใต มาตรา 79 แหงกฎหมายภาษีเงินไดของประเทศเม็กซิโก 
(the Mexican Income Tax Law) เปน “authorized donee หรือ ผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาต” และแต
ละองคกรจะมีสิทธิออกใบเสร็จรับเงินสําหรับหักภาษีใหแกผูบริจาค ผูรับบริจาคที่ไดรับอนุญาตมี
สิทธิท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายภาษีเงินได นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยภาษีมูลคาเพิ่ม 
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(VAT) ยังประกอบดวยการยกเวนภาษีท่ีเกี่ยวของกับองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก การยกเวนภาษี
ใหแกบริการทางการศึกษา, บริการทางการแพทย และรวมถึงในบางสภาวะการณการนําเขาสินคาท่ี
ไดรับบริจาคมาจากบุคคลที่อาศัยอยูในตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขารวมอนุสัญญาทวิ
ภาคีดานภาษีกับประเทศเม็กซิโก มีผลทําใหผูชําระภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถหัก
ลดหยอนภาษีจากการบริจาคใหแกองคกรไมแสวงหากําไรจากแหลงเงินไดประเทศเม็กซิโกได   
 อยางไรก็ตาม ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาซ่ึงมีผลใชบังคับในป  2015 วางหลักวา ใน
กรณีท่ีรายไดจากกิจกรรมท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจมีจํานวนเกินกวา 10% ของจํานวนรวมรายไดของ
องคกรประจําป องคกรนั้นจะตองถูกเก็บภาษีเงินได แตเงินบริจาค เงินคาสมาชิก และดอกเบ้ีย
ธนาคารเชนเดียวกับรายไดจากการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหรือจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยจะ
ไมไดรับการพิจารณาใหเปนกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนั้นจึงไดรับยกเวนภาษี 
 ตามกฎหมายภาษีเงินได (the Income Tax Law) องคกรไมแสวงหากําไรมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับสถานะผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาต หรือ authorized done status ถาองคกรนั้นเกี่ยวของกับ
กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะในดานตางๆ และปฏิบัติตามกฎและระเบียบอยางแนนอน สถานะ
ดังกลาวใหสิทธิแกผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาตในการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับหักภาษีใหแก 
ผูบริจาค 
 ท้ังกฎหมายภาษีเงินได และกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจกรรมท่ีกระทําโดยองคกร
ภาคประชาสังคมไดมีการกําหนดรายช่ือของกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีมีสิทธิไดรับสถานะ 
รายช่ืออาจมีทับซอนกันแตเปนเพียงบางสวนเทานั้น  
 องคกรท่ีมีสิทธิไดรับสถานะผูรับบริจาคที่ไดรับอนุญาต รวมถึง สมาคมตามกฎหมาย
แพง (the civil association หรือ AC) สถาบันท่ีใหความชวยเหลือภาคเอกชน (the private assistance 
institution หรือ IAP) ประชาสังคม (the civil society หรือ SC) และทรัสต ซ่ึงใหความชวยเหลือแก
เด็กยากจน รวมถึงการสนับสนุนปจจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีพ การดูแลทางการแพทยและจิตใจ 
และการอบรมทางการศึกษาและฝกอาชีพแกผูไดรับความรุนแรงในครอบครัว ชวยเหลือทาง
กฎหมาย และใหความชวยเหลือจัดงานศพ ทํางานเพื่อปองกันและบรรเทาผลรายจากภัยพิบัติ 
ทํางานกับผูล้ีภัยและผูอพยพ และในประเด็นความเทาเทียมกันทางเพศ มีสวนรวมกับกิจกรรม
ทางการศึกษาท่ีไดการรับรองตามพระราชบัญญัติการศึกษาท่ัวไป (the General Education Act)
ทดลองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปองกันส่ิงแวดลอม หรืออนุรักษสัตวปา สนับสนุน
วัฒนธรรมและผลงานศิลปะ อนุรักษสมบัติของชาติ ปองกันและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน สงเสริม
การเขารวมของพลเมืองในเรื่องประโยชนสาธารณะ ความเทาเทียมกันทางเพศ หรือการคุมครอง
สิทธิ สนับสนุนการจัดตั้งและความเขมแข็งขององคกรซ่ึงดําเนินกิจกรรมภายใตบังคับของกฎหมาย
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สหพันธรัฐวาดวยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีกระทําโดยภาคประชาสังคม (the Federal Law of 
Promotion of Activities Performed by Civil Society Organizations)ห รื อ มีส ว น ร ว ม ในก า ร
สนับสนุนหรือปองกันสิทธิของผูบริโภค ใหทุนการศึกษา ใหทุนกับผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาต 
หรือปฏิบัติและใหบริการสาธารณะโดยการทําสัญญากับหนวยงานสาธารณะ 
 ผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนองคกรในรูปแบบใดก็ตาม (AC, IAP, SC, และ 
trust) ตองปฏิบัติตามกฎเก่ียวกับการดําเนินงานและดานการเงินท่ีกําหนดไวในมาตรา 82 แหง
กฎหมายภาษีเงินไดของสหพันธรัฐเม็กซิโก หรือ the Federal Income Tax Law of Mexico (LISR) 
ซ่ึงควบคุมดูแลองคกรท่ีไดรับบริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาตตองทําตาม
เปาหมายท่ีจัดต้ังเปนวัตถุประสงคหลักขององคกรใหครบถวน และอุทิศทรัพยสินขององคกรเพ่ือ
ใชเฉพาะการจัดการองคกรตามวัตถุประสงคเทานั้น องคกรไมสามารถใหทรัพยสินแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลใดได เวนแตเปนการชําระคาบริการ หรือการโอนใหแกองคกรอ่ืนท่ีมีสถานะเปนผูรับ
บริจาคที่ไดรับอนุญาต องคกรไมแสวงหากําไรที่มีสถานะเปนผูรับบริจาคที่ไดรับอนุญาตไม
สามารถเขารวมในกิจกรรมทางการเมือง เม่ือมีการยุบเลิกขององคกร ทรัพยสินท่ีเหลือตองโอน
ใหแกองคกรอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรับการหักลดหยอนภาษีจากการบริจาค ท้ังนี้ กฎเกณฑเหลานี้จะตองมี
การบัญญัติไวในขอบังคับขององคกรท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลงได  
 ตามกฎหมายภาษีเงินได (LISR) มาตรา 80 วางหลักวาสถานะการเปนผูรับบริจาคท่ี
ไดรับอนุญาตจะตองถูกทําข้ึนใหมในทุกป และอาจถูกเพิกถอนโดยหนวยงานที่มีหนาท่ีในการ
จัดเก็บภาษี (the Tax Administration Service หรือ SAT) การขึ้นทะเบียนสถานะใหมนั้นข้ึนอยูกับ
วาองคกรดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานภาษีอากรหรือไม ผูรับบริจาคท่ีไดรับอนุญาต
ท้ังหมดจะตองยื่นรายงานความโปรงใสท่ีแสดงรายได, รายจาย และรายละเอียดทางการเงินอ่ืนอยู
สมํ่าเสมอ และจะตองแจงแกเจาหนาท่ีภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกรรมใดพรอมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และ
เกี่ยวกับการไดรับบริการ และไดมาซ่ึงสินคาจากผูบริจาคขององคกร  
 7. กฎหมายวาดวยการตอตานการฟอกเงิน  
 ประเทศเม็กซิโกประสบปญหาการขาดกฎหมายท่ีจะมาปองกันการฟอกเงินจากการ
บริจาคมาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงประเทศเม็กซิโกเคยเกิดเร่ืองอ้ือฉาวท่ีเปนผลมาจากการไมมี
กฎหมายมาบังคับกับการบริจาคในสวนของการฟอกเงิน เชน การทุจริตคอรัปช่ันของ Walmart 
รวมถึงการจายสินบนแกเจาหนาท่ีทางการเม็กซิโกผานทางการบริจาค ดังนั้น กฎหมายของรัฐบาล
กลางในการปองกันและการระบุทราบธุรกรรมและรายไดซ่ึงมีท่ีมาจากส่ิงผิดกฎหมาย (Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.) 
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 จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหม พรอมท้ังออกกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกําหนดขอบังคับตาม
กฎหมายในการรายงาน เก็บรักษา และรักษาความปลอดภัยขอมูลและเอกสารท่ีแนนอน กลาวคือ  
บุคคลผูซ่ึงทํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการฟอกเงินตามกฎหมายของรัฐบาลกลางวาดวยการปองกัน
และการระบุตัวตนของการดําเนินกิจการท่ีมีท่ีมาจากส่ิงผิดกฎหมาย ไดแก 
 1. สถาบันการเงิน ผานทางการกระทํา ธุรกรรม และการใหบริการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวแตละกรณี 
 2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงตามธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกิจกรรมน้ัน ชนิด
ของสินคา หรือ บริการซ่ึงวางจําหนาย และมีการดําเนินกิจการ เปนไปตามท่ีกฎหมายของรัฐบาล
กลางวาดวยการปองกันและการระบุตัวตนของการดําเนินกิจการที่มีท่ีมาจากส่ิงผิดกฎหมาย 
(กฎหมายฟอกเงิน) บัญญัติไว ดังท่ีจะไดกลาวตอไปนี้ 
 ... 
 การรับบริจาคโดยสมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงมีมูลคาเทากับหรือมากกวา
จํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1605 วัน ตองจัดใหมีการแสดงตน 
 สมาคมหรือองคกรไมแสงหากําไรมีหนาท่ีตองรายงานตอเลขาธิการฯ เมื่อจํานวนเงิน
บริจาคมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 3210 วัน 
 ดวยผลของการแกไขกฎหมายดังกลาวท่ี กําหนดใหการบริจาคเปนกิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงตอการฟอกเงิน (vulnerable activity) ทําใหองคกรไมแสวงหากําไร โบสถ พรรคการเมือง และ
องคกรอ่ืน ตองรายงานไปยังเจาหนาท่ีภาษีอากรเปนรายเดือนถึงการไดรับเงินบริจาคท่ีมีมูลคา
มากกวาประมาณ 200,000 เม็กซิกันเปโซ และหากจํานวนรวมของเงินบริจาคภายใน 6 เดือนมีมูลคา
เทากับจํานวนดังกลาว ก็ตองมีการรายงานเชนกัน59 
 นอกจาก กฎหมายของรัฐบาลกลางในการปองกันและการระบุทราบธุรกรรมและ
รายไดซ่ึงมีท่ีมาจากส่ิงผิดกฎหมาย ท่ีไดวางหลักการเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและการระบุทราบ
ตัวตนของลูกคาสําหรับกรณีการรับบริจาคแลว ยังมีกฎเกณฑการรายงานธุรกรรมซ่ึงออกภายใต
กฎหมายดังกลาวซ่ึงไดวางหลักการรายงานธุรกรรมไว ดังนี้60 

                                                                 
59 Mexico’s New Anti-Money Laundering Law, M�nica Ram�rez Chimal [online], Available 

Retrieved 2015, January 30 from http://fcpamericas.com/english/anti-money-laundering/mexicos-anti-money-
laundering-law/#   

60 Actividad Vulnerable:Donativos, SHCP [online], Available Retrieved  2015, January 30 from 
https://sppld.sat.gob.mx/pld/documentos/links/actividades/act_donativos.pdf  
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 1. ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2013 สมาคมหรือองคกรไมแสวงหาผลกําไรตองรวบรวม
บันทึกขอมูลการระบุตัวตนของลูกคาหรือผูใชบริการเขาดวยกัน เม่ือจํานวนเงินบริจาค มีปริมาณ
เทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1605 วัน (เดือนละ108,000 เปโซ)  
 2. การปฏิบัติหนาท่ีและการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2013 
และหากบุคคลใดเปนผูมีศีลธรรมอันดีจะตองถูกแตงตั้งใหเปนตัวแทนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 20 ของกฎหมายฟอกเงินนี้ 
 3. ตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2013 การรายงานธุรกรรมซ่ึงเปนการทํานิติกรรมหรือ
ธุรกรรมท่ีตองแสดงตอหนวยขาวกรองทางการเงิน ตองยื่นไมเกินวันท่ี 17 ของเดือนถัดไปผานทาง
กรมสรรพากร เม่ือจํานวนเงินบริจาคมีปริมาณเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของ
รัฐบาลกลาง 3210 วัน (216,001 เปโซตอเดือน) และตองไมมีการทํานิติกรรมหรือธุรกรรมซ่ึงตอง
รายงานดังกลาวระหวางเดือนเดียวกันนั้น การยื่นรายงานการทําธุรกรรมและระบุตัวตนของลูกคา
ในชวงเวลาดังกลาวนั้น ตองยื่นไมวาจะมีการทําธุรกรรมหรือไมมีการทําธุรกรรมก็ตาม 
 นอกจากนี้ หนวยขาวกรองทางการเงินยังตองติดตามตรวจสอบและจัดกลุมการกระทํา
หรือการดําเนินงานท่ีไดกระทําไปกอนหนานี้ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาเดือนละ108,000 เปโซ และภาย
ในชวงระยะเวลา 6 เดือน มีปริมาณรวมเกินกวาเดือนละ 216,001 เปโซ  
 4. เก็บรักษา, ปกปอง, ปองกันการทําลายและการปกปด ขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมซ่ึงมีความเส่ียงตอการฟอกเงิน รวมทั้งขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคา
หรือผูใชบริการ เปนเวลา 5 ปนับจากวันท่ีการกระทํากิจกรรมดังกลาวนั้นเสร็จส้ิน 
 5. อํานวยความสะดวกเทาท่ีจําเปนแกกรมสรรพากรในการเขาตรวจสอบ 
 6. ผูซ่ึงกระทํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการฟอกเงินจะตองมีเอกสารซ่ึงใชในการ
พัฒนาแนวทางในการระบุทราบตัวตนของลูกคาหรือผูใชบริการ และหลักเกณฑ มาตรการ และ
กระบวนการภายในในการท่ีจะดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หลัก
กฎหมายท่ัวไป และบทบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายฟอกเงิน 
 ในการที่จะระบุตัวตนของลูกคา สมาคมหรือองคท่ีไมแสวงหาผลกําไรควรสังเกตุการณ
ดังตอไปนี้ 
 พิสูจนทราบขอมูลและหลักฐานการแสดงตนตามหนังสือรับรอง หรือ เอกสารราชการ 
และรองขอสําเนาของเอกสารดังกลาว 
 ขอขอมูลเกี่ยวกับการรับรู ถึงความมีอยูของเจาของผู รับผลประโยชนท่ีแทจริง 
ตัวอยางเชน ใหแสดงเอกสารราชการซ่ึงสามารถระบุตัวตนไดหากเขามี หรือมิฉะนั้น ใหแถลงวาไม
มีหลักฐานดังกลาว 
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 ในกรณีท่ีมีการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ใหรองขอขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
อาชีพของคูกรณี 
 อนึ่ง สําหรับองคกรทางศาสนา รัฐบาลกลางของประเทศเม็กซิโกประสานงานการ
ทํางานขององคกรทางศาสนาผานทางสํานักงานเลขาธิการของรัฐบาล  (the Secretariat of 
Government) โดยมี The General Directorate for Religious Associations (DGAR) ทําหนาท่ีดูแล
การดําเนินงานขององคกรทางศาสนา 
 กฎหมายอนุญาตใหการรวมกลุมทางศาสนาสามารถดําเนินการอยางเปนทางการได 
โดยไมจําตองจดทะเบียนตอรัฐบาล อยางไรก็ตาม การรวมกลุมทางศาสนาในการท่ีจะไดรับสถานะ
ทางกฎหมาย จะตองจดทะเบียนตอ DGAR เปนสมาคมทางศาสนา (religious association) ในการ
ลงทะเบียน กลุมจะตองแสดงหลักคําสอนพื้นฐานของกลุมอยางชัดเจน และแนวทางความเช่ือทาง
ศาสนา และตองไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรเปนหลัก และไมสนับสนุนการกระทําท่ี
กอใหเกิดอันตรายแกสมาชิกของกลุม การรวมกลุมทางศาสนาจะตองลงทะเบียนเพื่อท่ีจะเจรจา
ตอรองสัญญา และซ้ือหรือเชาท่ีดิน ยื่นขออนุญาตกอสรางจากทางการ ไดรับการยกเวนภาษี และ
จัดการประชุมทางศาสนาภายนอกสถานท่ีเคารพบูชาตามปกติของกลุม 
 สมาคมทางศาสนาจะตองแจงแกรัฐบาลถึงความตั้งใจในการจัดการประชุมทางศาสนา
ภายนอกสถานท่ีเคารพบูชาท่ีไดรับอนุญาต มีการแจงตอรัฐบาลนับพันเร่ืองในทุกป และรัฐบาลโดย
ปกติก็จะอนุญาตตามคําขอนั้น สมาคมทางศาสนาจะตองไมจัดการประชุมใดท่ีเปนลักษณะทาง
การเมือง 
 การรวมกลุมทางศาสนาจะตองไมเปนเจาของ หรือจัดการกระจายเสียงวิทยุหรือ
สถานีโทรทัศน นอกเสียจากไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหผูกระจายเสียงวิทยุหรือสถานีโทรทัศนเชิง
พาณิชย ถายทอดรายการทางศาสนา61 
 4) ประเทศศรีลังกา 
 องคกรไมแสวงหากําไร (NGOs) อาจกอต้ังเปนนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายไดโดยกลไกทางกฎหมาย 5 ฉบับดวยกัน ไดแก62  
 

                                                                 
61  International Religious Freedom Report for 2011, Mexico, United States Department of State  

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor [online], Available Retrieved  2015 May 28 from 
http://www.state.gov/documents/organization/193199.pdf   

62 Sri Lanka, Rohan Edrisinha [online], Available.  Retrieved  2015 May 8 from http://www. icnl. 
org/research/journal/vol12iss3/special_5.htm  
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 (1)  The Societies Ordinance of 1891 
 (2)  The Companies Act 2007 
 (3)  The Cooperative Societies Act of 1992 
 (4)  The Voluntary Social Service Organisations Act of 1980 
 (5)  การกอต้ังนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติท่ีออกโดยรัฐสภา ซ่ึงใหความเห็นชอบโดย
สมาชิกของรัฐสภา ผานทางกลไกของเสนอรางกฎหมายของสมาชิกแตละราย 
 กลไกทางกฎหมายขางตนเหลานี้จะกําหนดขอกําหนดและเง่ือนไขส่ีประการซ่ึงมีผล
ผูกพันกับองคกรไมแสวงหากําไรในการท่ีจะไดรับสถานะตามกฎหมายภายใตกฎหมายเหลานี้ ซ่ึง
ขอกําหนดนี้จะเกี่ยวของกับในดานการจัดหาเงินทุน, การบริหารจัดการองคกร, การตรวจสอบทาง
บัญชีรายรับทางการเงิน ฯลฯ  
 แมวาตามกฎหมายท่ีกําหนดให มีการรายงานธุรกรรมทางการเ งิน  (Financial 
Transactions Reporting Act No. 06 of 2006 (FTRA)) จะมิไดกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไร
เปนสถาบันท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายปองกันการฟอกเงิน แตภายหลังจาก
เดือนธันวาคม ป2004 ท่ีเกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ณ ประเทศศรีลังกา ทําใหเกิดการหล่ังไหลของ
เงินบริจาคทางการกุศลจากท่ัวโลกเขามายังประเทศศรีลังกาจํานวนมาก สงผลใหเงินทุนจํานวน
มากมายไดเขาสูองคกรไมแสวงหากําไรที่มีในประเทศศรีลังกาเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึงนํามาใชใน
การจัดต้ังการดําเนินงานในประเทศศรีลังกาในการบรรเทาความเสียหายแกผูประสบภัย และชวยใน
การซอมแซมบานเรือน ดังนั้น ในป 2005 เกิดประเด็นการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา จึงไดมี
การออกคูมือการดําเนินงานสําหรับธนาคารพาณิชยในสวนขององคกรไมแสวงหากําไร และ
กําหนดใหธนาคารพาณิชยจะตองแสดงมาตรการการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) ท่ีเหมาะสมใน
สวนขององคกรไมแสวงหากําไรและผูลงนามในบัญชี โดยกําหนดใหการสงเงินท้ังหมดเขามาใน
ประเทศศรีลังกาจากตางประเทศผานทางองคกรไมแสวงหากําไร จะตองเปดเปนบัญชี “Post 
Tsunami Inward Remittances Account” และรายงานสถานะทางบัญชีรายเดือนดังกลาวจะตองสง
ใหแก หนวยงานควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารกลางศรีลังกา 
 มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลควบคุมองคกรไมแสวงหากําไรในประเทศ    
ศรีลังกาที่สําคัญ ไดแก 
 1. The Voluntary Social Service Organisations Act No.31 of 1980 
 องคกรไมแสวงหากําไรสวนใหญของประเทศศรีลังกาจะจัดต้ังข้ึนเปนองคกรอาสาสมัคร 
(voluntary organizations)  ซ่ึงตองจดทะเบียนภายใตกฎหมาย  The Voluntary Social Service 
Organisations Act No. 31 of 1980 ความหมายขององคกรอาสาสมัครบริการสังคม (voluntary 
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social services organizations) ตามกฎหมายดังกลาว หมายถึง องคกรซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยสมัครใจ และ
มีลักษณะท่ีเปนองคกรเอกชน ดํารงอยูกับการมีสวนรวมของประชาชน เงินบริจาค และเงิน
สนับสนุนจากทางภาครัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคในการใหการสงเคราะหและบริการสําหรับบุคคล
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหรือทางรางกายจากการเจ็บปวย เด็กกําพราและยากจน ตลอดจน
บรรเทาความขาดแคลนยามเกิดภัยพิบัติ 
 องคกรไมแสวงหากําไร จะตองจดทะเบียนตอกระทรวงสวัสดิการสังคมและบริการ
สังคม (The Ministry of Social Welfare and Social Services) ซ่ึงเปนหนวยงานที่จะออกหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน ในการสมัครลงทะเบียนจัดต้ังองคกร องคกรไมแสวงหากําไรจะตองสง
ขอมูล เชน วัตถุประสงคขององคกร และกิจกรรมท่ีมุงหมายจะกระทํา ช่ือและพิกัดขององคกร และ
พนักงานท่ีสําคัญ จะตองยื่นสําเนาหนังสือแสดงสถานะทางกฎหมาย เชน หนังสือกอตั้งองคกร 
สําหรับองคกรไมแสวงหากําไรที่มีการดําเนินกิจกรรมอยูแลวในตางประเทศ หากตองการจด
ทะเบียนในประเทศศรีลังกาจะตองยื่นขอมูลเกี่ยวกับประสบการณในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครใน
การใหบริการในประเทศท่ีองคกรนั้นต้ังอยู นอกจากนี้ องคกรไมแสวงหากําไร จะตองแสดงเงินทุน
ข้ันตํ่าในการลงทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานวามีเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมของ
องคกร และตามกฎหมาย องคกรไมแสวงหากําไรจะตองยื่นรายงานทางการเงินรายปในการ
ลงทะเบียนดวย สํานักทะเบียนองคกรอาสาสมัครบริการสังคม มีอํานาจในการเรียกรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปและขอมูลอ่ืนเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรดังกลาวได 
 สํานักงานเลขาธิการซ่ึงไดรับจดทะเบียนองคกรไมแสวงหากําไร มีอํานาจในการ
ตรวจสอบสถานท่ีตั้งขององคกรไมแสวงหากําไร เพื่อใหเกิดความ่ันใจไดวาเงินทุนไดถูกใชไปตาม
วัตถุประสงคท่ีแจงไว และอาจส่ังใหมีการตรวจสอบบัญชีขององคกรโดยผูตรวจสอบบัญชีได
เชนกัน  
 องคกรไมแสวงหากําไรในประเทศศรีลังกาจะไมไดรับการยกเวนในการจายภาษีเงินได 
และถูกกําหนดใหยื่นแบบขอคืนภาษีเงินไดกับกรมสรรพากร อยางไรก็ตามองคกรไมแสวงหากําไร
จะมีสิทธิไดรับการคํานวณภาษีดวยอัตราท่ีต่ํากวาทั่วไป ภายใตกฎหมายภาษีอากร (The Inland 
Revenue Act of 2000) อัตราภาษีสําหรับองคกรการกุศล คือ 10 เปอรเซนต แตบริษัทท่ัวไปจะถูก
เรียกเก็บภาษีในอัตรา 30 เปอรเซนต สําหรับการบริจาค โดยบุคคลธรรมดา และบริษัทใหแกองคกร 
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การกุศลท่ีไดรับการอนุมัติ (approved charity) จะไดรับการหักลดหยอนภาษีเงินได องคกรการกุศล
ท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนนี้จะตองสมัครตอกรมสรรพากร63  
 2. The Buddhist Temporalities Ordinance No.19 of 193164  
 ในประเทศศรีลังกา มีกฎเกณฑทางกฎหมาย 2 รูปแบบดวยกันท่ีวางหลักเกณฑการ
ควบคุมตรวจสอบทรัพยสินของวัด หรือท่ีเรียกวา Buddhist Temporalities ไดแก กฎหมายพิเศษซ่ึง
วางหลักการเปนพิเศษในการบริหารจัดการและใชทรัพยสินของวัด และอีกประเภทคือ หลัก
กฎหมายท่ีวางหลักจากคําพิพากษาของศาล (Case Law) ซ่ึงตัดสินวางหลักเกี่ยวกับทรัพยสมบัติของ
วัดและตําแหนงหนาท่ีของผูปกครองวัด แตท้ังสองหลักเกณฑทางกฎหมายนี้มีส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกัน 
คือ ในแทบทุกกรณี ทรัพยสินของวัดจะถูกควบคุมโดยพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัด และ
ทรัพยสินท่ีอยูในวัดของประเทศศรีลังกาจะถูกควบคุมดูแลโดยพระท่ีอยูอาศัยในวัดนั้น ในการนี้ 
เช่ือกันวา ตนแบบของการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดในประเทศศรีลังกา เปนผลมาจากการที่
ประเทศอังกฤษเขายึดครองอาณานิคมของประเทศศรีลังกา โดยผูปกครองที่มาจากประเทศอังกฤษ
ไดส่ังใหมีการรางกฎหมายซ่ึงจะปองกันการใชท่ีดินของวัดอยางไมเหมาะสมโดยพระภิกษุท่ีทุจริต
และฆราวาส ซ่ึง The Buddhist Temporalities Ordinance เปนกฎหมายฉบับสําคัญท่ีเปนกลไกหลัก
ในการควบคุมการการใชทรัพยสินของวัดของประเทศศรีลังกาในปจจุบัน 
 กฎหมายฉบับดังกลาว ไดวางหลักการถึงทรัพยสินของวัดครอบคลุมถึงทุกวัดใน
ประเทศศรีลังกา ท่ีจะอยูในรูปแบบของทรัสต โดยมีทรัสตี (trustee) เปนผูท่ีไดรับมอบหมายให
จัดการดูแล ซ่ึงในกรณีของวัดท่ัวไป ทรัพยสินของวัด จะไดรับการบริหารจัดการโดยทรัสตี ซ่ึง
ไดรับการแตงต้ังโดยพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัดหรือหัวหนาพระสงฆในวัด และใหดํารง
ตําแหนงเปนเวลา 5 ป65 และเนื่องจากกฎหมายวางหลักใหพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัด
อาจจะแตงต้ังตนเองใหเปนทรัสตี ในปจจุบัน พระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัดสวนใหญใน
ประเทศศรีลังกาจึงมักจะทําหนาท่ีทรัสตีใหกับวัดดวย  

                                                                 
63  Sri Lanka: Report on the Observance of Standards and Codes for Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of Terrorism and Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism, IMF Country Report No. 08/18 [online], Available. Retrieved  2015, 
May 8 from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr0818.pdf   

64  From Buddhism and Law and Introduction (p.153-155), by Rebecca Redwood French and Mark A. 
Nathan, 2014, New York, NY:Cambridge University Press. 
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 ตามกฎหมายฉบับนี้ ทรัสตีถูกหามไมใหทําการขายท่ีดินของวัด หรือทรัพยสิน หรือการ
ใชรายไดของวัด ไปในวัตถุประสงคอ่ืน นอกจากเพื่อบํารุงรักษาวัด สนับสนุนพระภิกษุสงฆ  
จายเงินเดือนใหกับลูกจางของวัด สนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนา จัดพิธีกรรมทางศาสนา
ตามปกติ ชวยเหลือคนยากจน ครอบคลุมคาใชจายในการบริหารกิจการของวัด และคาใชจายตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยสินของวัด66 ท้ังนี้ ทรัสตีจะดําเนินธุรกรรมใดเกี่ยวกับ
ทรัพยสินของวัด จะตองไดรับอนุมัติจาก The Commissioner-General of Buddhist Affairs หรือ 
ผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนากอนดวย 
 The Commissioner-General of Buddhist Affairs คือ ขาราชการระดับสูงของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาท่ีไดรับการแตงต้ังโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา ใหมีอํานาจในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายน้ี ผูตรวจการณมีอํานาจอยางกวางขวางในการตรวจสอบบัญชีของทรัสตีและ
การบริหารจัดการวัด และผูตรวจการณสามารถตัดสิทธ์ิทรัสตีไมใหดํารงตําแหนง หากพบวาทรัสตี
ไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม กลาวคือ ทรัสตีตองเปนเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ และอายุไมต่ํากวา 21 
ปบริบูรณ และผูตรวจการณยังสามารถสืบสวนสอบสวน ลงโทษทางวินัย และฟองรองดําเนินคดี
แกทรัสตีท่ีถูกกลาวหาวาใชเงินทุนของวัดโดยมิชอบ นอกจากนี้ ผูตรวจการณยังทําหนาท่ีเปนผู
ระงับขอพิพาทเบ้ืองตนในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดกอนท่ีจะนําคดีไปสูศาล ใน
กรณีท่ีทรัสตีปวย, ตาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติหนาท่ี ผูตรวจการณมีอํานาจท่ีจะแตงต้ังทรัสตีมาดํารง
ตําแหนงช่ัวคราว หรือทําขอตกลงทางกฎหมายท่ีเห็นวามีความจําเปนในการคุมครองการจัดการ
ทรัพยสินของวัด  
 ในสวนของการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย สินของวัด  The Buddhist 
Temporalities Ordinance ไดวางหลักการเกี่ยวกับหนาท่ีของทรัสตีไว ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 35 แหง The Buddhist Temporalities Ordinance วางหลักวา  
 (1) ใหเปนหนาท่ีของทรัสตีทุกคนในการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับของถวายวัด การ
จําหนาย การใหเชา เงินและผลประโยชนท่ีวัดไดรับมาผานทางทรัสตี จากสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยท่ีเปนของวัด หรือท่ีวัดเปนคูสัญญา และการชําระเงินท่ีทรัสตีไดชําระไปตาม
วัตถุประสงคท่ีระบุไวในมาตรา 25 แหงกฎหมายน้ี ไวในรูปแบบตามท่ีผูตรวจการณของสํานักงาน
พระพุทธศาสนากําหนดและสมบูรณมีรายละเอียดทางบัญชี  

                                                                 
66  The Buddhist Temporalities Ordinance No.19 of 1931, Section 25 
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 (2) ใหเปนหนาท่ีของทรัสตีทุกคน โดยการควบคุมของพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุด
ในวัด ในการจัดเก็บรายละเอียดเก่ียวกับรายการส่ิงของท่ีมีอยู ท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 
ท่ีเปนของวัด ในรูปแบบตามท่ีผูตรวจการณของสํานักงานพระพุทธศาสนากําหนด 
 (3) ใหเปนหนาท่ีของทรัสตีทุกคน โดยการควบคุมของพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุด
ในวัด ภายในเวลาที่เหมาะสม ยินยอมใหผูตรวจการณของสํานักงานพระพุทธศาสนาหรือบุคคลท่ี
ไดรับการแตงต้ังเปนลายลักษณอักษรจากผูตรวจการณ ตรวจสอบบัญชีดังกลาว ส่ิงของท่ีวัดมีอยู 
และตรวจสอบปริมาณของส่ิงของเหลานั้น 
 (4) ทรัสตี หรือพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัดฝาฝนขอกําหนดในบทบัญญัติ
มาตราน้ี จะถือวามีความผิด และตองระวางโทษสุทธิใหปรับไมเกิน 200 รูป  
 มาตรา 36 แหง The Buddhist Temporalities Ordinance วางหลักวา  
 (1) ใหเปนหนาท่ีของทรัสตีทุกคนในการจัดทํางบการเงินของแตละบัญชีโดยปดยอด
ทุกคร่ึงป โดยใหส้ินสุดในวันท่ี 30 ของเดือนมิถุนายน และวันท่ี 31 ของเดือนธันวาคม ในแตละป 
และใหทรัสตีลงนามในทายบัญชีเปนการรับรอง และเขียนวา “เปนความจริงและถูกตอง” 
 (2)  ภายในสามสิบวันของการส้ินสุดคร่ึงปดังกลาว ใหทรัสตียื่นบัญชีไปยังผูตรวจ
การณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา โดยแตละบัญชีตองมีผูลงนามรับรอง  
 (3)  ทรัสตี ผูใดฝาฝนขอกําหนดในบทบัญญัติมาตรานี้ จะถือวามีความผิด และตอง
ระวางโทษสุทธิใหปรับไมเกิน 200 รูป 

มาตรา 37 แหง The Buddhist Temporalities Ordinance วางหลักวา  
 (1) ใหเปนหนาท่ีของพระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัด ในการจัดหาขอมูล 
ดังตอ ไปนี้ ท่ีอยูในความครอบครองของทาน ใหทรัสตีของวัด หรือ ผูตรวจการณของสํานักงาน
พระพุทธศาสนา เม่ือไดรับการรองขอ 
 (a) รายไดประจําปของวัดจากการที่มีคนนํามาถวายวัด 
 (b) ลักษณะ ขอบเขตพ้ืนที่ และมูลคาของท่ีดินของวัด 
 (c) มูลคาประจําเดือน หรือประจําป ของการใหเชา, ผลประโยชนท่ีเกิดจากที่ดิน และ
ผลประโยชนจากสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยท่ีเปนของวัด หรือเปนสิทธิของวัด 
  (2) พระสงฆผูดํารงตําแหนงสูงสุดในวัดผูใด โดยปราศจากเหตุอันสมควรยับยั้ง 
ไมนําสงขอมูลตามท่ีไดรับการรองขอ หรือมีเจตนาใหขอมูลท่ีผิด หรือโดยปราศจากเหตุอันสมควร
เก็บทรัพยสินท่ีอยูในความดูแลของทรัสตีตามกฎหมายนี้ไวในครอบครอง หรือโดยเจตนาขัดขวาง
การทําหนาท่ีของทรัสตี หรือเปนเหตุใหทรัสตีถูกขัดขวางในการปฏิบัติหนาท่ีของเขา จะถือวามี
ความผิด และตองระวางโทษสุทธิใหปรับไมเกิน 200 รูป 
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 มาตรา 38 แหง The Buddhist Temporalities Ordinance วางหลักวา  
 (1) ผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา อาจส่ังการใหมีการตรวจสอบ
บัญชีของทรัสตีโดยเจาหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนา หรืออาจสงบัญชีเหลานั้นไปให 
ผูตรวจสอบบัญชีของหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบ 
 (2) เจาหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนามีอํานาจท่ีจะสงบัญชีไปใหผูตรวจสอบ
บัญชีตามมาตรา  48 แหง  The Commissioner-General of Buddhist Affairs Ordinance ทําการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราว และผูนั้นตองทําการรายงานเปนลายลักษณอักษร 
ภายหลังจากท่ีมีการตรวจสอบบัญชีดังกลาวสงไปพรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังผูตรวจ
การณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา 
 มาตรา 39 แหง The Buddhist Temporalities Ordinance วางหลักวา  
 ในกรณีท่ี  บัญชีเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากท่ีดิน  การให เชา  เงิน  หรือ
ผลประโยชน และของท่ีประชาชนนํามาถวายวัดของวัดไมไดถูกจัดทําไวอยางถูกตองตามท่ี
กฎหมายนี้กําหนดไวขางตน ใหเปนหนาท่ีของผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา 
ในการไตสวนตามสมควร และอาจดําเนินคดีกับทรัสตีท่ีมีเหตุอันสมควรวามีความนาสงสัยท่ีจะ
กระทําความผิดอาญาฐานละเมิดทรัสต  
 จากหลักกฎหมายขางตน อาจสรุปไดวา ในแตละประเทศจะมีรูปแบบขององคกรไม
แสวงหากําไรท่ีหลากหลาย องคกรทางศาสนาตามกฎหมายของประเทศตางๆ นั้น มีสถานะเปน
องคกรไมแสวงหากําไรประเภทหนึ่ง และมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงกลไกในการตรวจสอบควบคุม
การดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรของแตละประเทศจะมีความคลายคลึงกัน คือ การ
ตรวจสอบองคกรตามกฎหมายภาษีอากรของแตละประเทศ หรือมีกฎหมายเฉพาะท่ีใชในการ
ตรวจสอบ และในบางประเทศก็ไดมีการนํามาตรการตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงินมาใชบังคับกับองคกรไมแสวงหากําไรซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายของประเทศไทยในบทถัดไป 

 
 

 
  
 

DPU



 
 

บทที่  4 
วิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในการนํามาตรการรายงานธุรกรรมมาใชกับ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจและการแกไขเพ่ิมเติม
มาตรการทางกฎหมายที่ใชกํากับดูแลควบคุมองคกรทางศาสนาในประเทศไทย 

 
 การทําวิทยานิพนธฉบับนี้เกิดจากการท่ีผูเขียนเห็นวาในปจจุบันเกิดกรณีท่ีวัด พระสงฆ
หรือกลุมบุคคลจํานวนหน่ึงนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ 
หรือพุทธพาณิชย หรือการประกอบศาสนธุรกิจอยางแพรหลายเปนจํานวนมาก เห็นไดจากการที่มี
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางมากมายและย่ิงใหญเพ่ือระดมเงินทําบุญเขาวัด ระดมเงิน
เพื่อจัดสรางวัตถุมงคล หรือศาสนสถานท่ีมีขนาดใหญ หรือการท่ีแตละวัดจัดใหมีการทําบุญดวยเงิน 
เชน การต้ังตูรับบริจาคตางๆรอบบริเวณวัดเปนจํานวนมาก การประกอบศาสนธุรกิจตางๆ เหลานี้ 
นําไปสูเงินจํานวนมหาศาลท่ีหล่ังไหลเขาไปยังวัด และยังรวมถึงทรัพยสินมีคา เชน รถยนตราคา
แพง ท่ีมีบุคคลนําไปถวายแกพระสงฆช้ันผูใหญ แตระบบการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดกลับ
ไมไดรับการตรวจสอบอยางเพียงพอ จึงมีความเส่ียงเปนอยางยิ่งท่ีจะทําให วัด หรือการกระทําศา
สนธุรกิจอาจถูกใชเปนแหลงในการฟอกเงิน 
 ผูเขียนจึงไดทําการศึกษาหลักของกฎหมายประเทศไทย ในสวนเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงิน ตลอดจนกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลทรัพยสินของวัดในประเทศไทยเพื่อ
วิเคราะหถึงปญหาและขอบกพรองของการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทรัพยสินของวัด รวมถึงศึกษากฎหมายของตางประเทศท่ีเกี่ยวของเพื่อคนหาวิธีการแกไข
ขอบกพรองของประเทศไทยในสวนของการกํากับดูแลควบคุมวัดและการกระทําศาสนธุรกิจ แลว
นํามาวิเคราะหเพื่อหาวิธีแกไขใหเหมาะสมกับกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือเปนขอเสนอแนะตอไป 
 
4.1  ความเสี่ยงท่ีศาสนธุรกิจและวัดในประเทศไทยจะถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน 
 การฟอกเงิน คือ กระบวนการที่เปล่ียนแปลงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมถูกตอง
ตามกฎหมาย หรือเงินสกปรก ใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินท่ีดูเสมือนหนึ่งวาไดมาโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย สามารถอางอิงแหลงท่ีมาได หรือเงินสะอาด เพื่อปกปด หรือเปล่ียนสภาพแหลงท่ีมา
ของเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ปองกันมิใหถูกตรวจสอบหรือหลบเล่ียงมิให
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ถูกดําเนินคดีอาญา และเพื่อท่ีองคกรอาชญากรรมจะไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบดวย
กฎหมายไปขยายการประกอบอาชญากรรมตอไปใหกวางขวางเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึนจนยากแกการ
ปราบปราม 
 ทุกวันนี้ ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางเขาวัดทําบุญเปนจํานวน 
มาก ซ่ึงวิธีการที่คนมักใชในการทําบุญมากท่ีสุด คือ การบริจาคเงินใหแกวัด ทําใหวัด โดยเฉพาะ 
วัดขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงตางๆ จัดกิจกรรม ผลิตสินคาและบริการตอบสนองตอความตองการ 
ในการทําบุญมากมาย อาทิเชน การระดมเงินบริจาคเพื่อจัดสรางถาวรวัตถุขนาดใหญภายในวัด  
การจัดสรางวัตถุมงคลรุนตางๆ ออกมาใหพุทธศาสนิกชนบูชา การจัดรูปแบบในการทําบุญ 
สะเดาะเคราะห แกปชง การจัดตูรับบริจาคซ่ึงมีมากมายตามจุดตางๆท่ัวบริเวณวัดใหประชาชนรวม
ทําบุญกับทางวัดเพื่อทํานุบํารุงส่ิงตางๆ การทําบุญถวายสังฆทานท่ีทางวัดจัดเตรียมไวใหซ่ึงเปนการ
นําถังสังฆทานท่ีผูอ่ืนทําบุญแลวมาเวียนใชในการทําบุญอีก การทําบุญเพื่อสมทบทุนสรางถาวรวัตถุ
ตางๆ ในวัด เชน กระเบ้ือง ปูน การทําบุญพระประจําตัว จัดใหมีพิธีตักบาตรพระสงฆและเดินธุดงค
ในเมืองเพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเห็นความสําคัญของหลักธรรมคําสอนของศาสนารวมถึง 
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาอยางยิ่งใหญเพื่อระดมเงินทําบุญเขาวัด บางกรณีอาจถึงขนาดมีการ
ประยุกตใชเทคนิคการขายตรงระดมเครือขายมาเปนวิธีในการหาเงินทําบุญใหไดจํานวนมาก 
เปนตน ซ่ึงการท่ี บุญ ถูกนํามาเปนสินคาและบริการตอบสนองความตองการในการทําบุญของ
พุทธศาสนิกชนนี้เอง อาจเรียกส่ิงเหลานี้วา ศาสนธุรกิจ 
 ศาสนธุรกิจ คือ การนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในทาง
พาณิชย หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การอางศาสนามาบังหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางธุรกิจ
หรือพุทธพาณิชย ซ่ึงเปนกิจกรรมอันมีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจ แตแฝงเขามากระทําตามคํา
สอนของพระพุทธเจา อันเปนกระบวนการคาขายความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดย
ใชวัตถุหรือสัญลักษณท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัยมาเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ผลประโยชนในเชิงธุรกิจ เปนการใชเงินเพื่อแสดงออกซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางพุทธศาสนิกชนกับ
พุทธศาสนา ท่ีบงบอกถึงความใกลชิดและลักษณะความสัมพันธท่ีมีรวมกัน ผานกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 ดวยเหตุท่ี วัด ในปจจุบันมุงเนนไปท่ียอดจํานวนการทําบุญ จนกลายเปนการประกอบ 
ศาสนธุรกิจ ทําใหในแตละปมีจํานวนเงินสดหล่ังไหลเขามาในวัดเปนจํานวนมากมายมหาศาล เงิน
และทรัพยสินถูกนําเขาสูวัดในรูปของการทําบุญ แตกลับไมมีกฎหมายฉบับใดเลยที่มีสภาพบังคับ
ใหตองมีการตรวจสอบบัญชีของวัดและรายงานขอมูลทางการเงิน มีเพียงกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และแนวทางปฏิบัติของ
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สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วางแนวทางใหปฏิบัติเทานั้น แมกระท่ังรายนามของผูบริจาค 
ยอดเงินบริจาค หรือการนําเงินบริจาคไปใชประโยชนก็ไมถูกตรวจสอบ และวัดยังไดรับยกเวน 
ไมตองสงบัญชีงบดุล หรือสงรายงานการใชจายเงินบริจาคใหกรมสรรพากรตรวจสอบแมวัดเปน
องคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษีและผูบริจาคเงินแกวัดสามารถนําใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหยอน
ภาษีไดก็ตาม รวมถึงสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ยังไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
เงินวัด เวนเสียแตมีคดีท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากวัดไมใชหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเขาไปตรวจสอบไดก็ตอเม่ือมีคดีท่ีเกี่ยวกับวัด
เทานั้น ท้ังท่ีแตละวัดมีรายไดจากการทําบุญเปนจํานวนมาก มีทรัพยสินท่ีมีมูลคาสูงมหาศาล ดังนั้น 
ศาสนธุรกิจ จึงอาจเปนชองทางที่ผูกระทําความผิดมูลฐานตางๆใชการทําบุญดวยเงินหรือทรัพยสิน
ใหวัดเปนกระบวนการในการฟอกเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด 
 ในบางกรณีการประกอบศาสนธุรกิจ ซ่ึงเปนการนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการ
แสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ หากเปนการกระทําโดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
โดยชอบสําหรับตัวผูกระทําผิดเองหรือผูอ่ืน หลอกลวงผูอ่ืนแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงซ่ึงควรบอกใหแจง โดยการนําเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริย
ตางๆมาแสดงแกพุทธศาสนิกชน ซ่ึงการหลอกลวงนั้น ไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสาม กลาวคือ ไดไปซ่ึงเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชน หากไดกระทําดวยการแสดงขอความ
อันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงแกประชาชน พระสงฆ 
หรือบุคคลซ่ึงกระทําศาสนธุรกิจ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ฐานฉอโกง
ประชาชน ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 มาตรา 3(3) หรือหากเปนการกระทําการฉอโกง หรือยักยอกเงินบริจาคท่ีประชาชนนํามา
บริจาควัด อันมีลักษณะเปนปกติธุระ ก็จะเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3(18) และหากเปนการกระทําความผิดโดยพระภิกษุสงฆ
ท่ีประกอบศาสนธุรกิจเอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 มาตรา 45 ใหถือวาพระภิกษุซ่ึง
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น พระภิกษุก็จะมีความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 มาตรา 3(5) ดวย และเม่ือผูกระทําความผิดมูลฐานไดเงินหรือทรัพยสินจากการกระทําความผิด
มูลฐานดังกลาวมา กลาวคือ ไดเงินหรือทรัพยสินจากการประกอบศาสนธุรกิจมาแลว โอน รับโอน 
หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมา
ของทรัพยสินนั้นผานทางการจัดระดมเงินทําบุญอีก ผูนั้นจะมีความผิดฐานฟอกเงิน กลาวอีกนัย
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หนึ่งคือ การประกอบศาสนธุรกิจเปนการกระทําความผิดมูลฐานซ่ึงนําไปสูความผิดฐานฟอกเงินได
นั่นเอง 
 จากสภาพปญหาท่ีไมมีการตรวจสอบทรัพยสินของวัดดังกลาว ทําใหในปจจุบันเกิด
กรณีท่ีวัดซ่ึงเปนสถานท่ีสําคัญท่ีพุทธศาสนิกชนใชในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ทําบุญเพื่อ
ทํานุบํารุงศาสนา เกิดปญหาอ้ือฉาวเปนขาวใหญท่ีประชาชนใหความสนใจ ในเร่ืองของการท่ี
พระสงฆเองกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย ฉอโกงประชาชนซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน และกระทําผิดฐานฟอกเงินเอง ตลอดจนการท่ีวัดถูกใชเปนสถานท่ีในการปกปด
เปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาหลายกรณีดวยกัน อาทิเชน 
 กรณีหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก หรือพระวิรพล ฉัตติโก หรือพระวิรพล สุขผล หรือนาย 
วิรพล สุขผล ประธานสงฆวัดปาขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ ซ่ึงเปนพระสงฆท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดัง ถูกประชาชนเขาแจงความรองทุกขตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทําใหพบวาการ
กระทําของหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก เขาขายการกระทําความผิดอาญาฐานฉอโกงประชาชนและฟอก
เงิน นําไปสูการตรวจสอบของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเขาตรวจสอบ
เสนทางการเงินของหลวงปูเณรคําโดยหลวงปูเณรคําถูกรองเรียนจากนายสงกรานต อัจฉริยะทรัพย  
ประธานเครือขายพลังตอตานการบอนทําลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 
2556 ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน1 วาไดใชโอกาสจากการครองสมณะเพศใน
การจูงใจใหบุคคลทั่วไปท่ีมีจิตกุศล พึงชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิน เพื่อใหการเผยแพรพระพุทธศาสนามีความม่ันคงและเปนท่ีพึ่งทางใจใหกับพุทธศาสนิกชน 
โดยการประกาศเชิญชวนใหคนท่ัวไปเขามามีสวนรวมในการบริจาคเงินหรือทรัพยสินตาม
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเลือกไวผานทางส่ือประชาสัมพันธ ท้ังทางวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
ท่ีตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของไดจัดทําข้ึน เพื่อเปนการบอกบุญจากหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก ทําใหมี
ประชาชนท้ังในประเทศและตางประเทศทําบุญกับวัดปาขันติธรรมและพระเณรคําในแตละคราว
เปนจํานวนมาก ท้ังในรูปของเงินสดและทรัพยสินมีคาอ่ืน ซ่ึงหลวงปูเณรคํากับพวก มีพฤติการณ
แหงการกระทําเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนเพ่ือกอสรางพระแกวมรกตจําลองท่ีอางวาใชทองคํา
รวมหม่ืนกิโลแตกลับใชผงเรซินผสมหินสีเขียวแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากรในการ
จัดสราง โดยมีบริษัท ขันติธรรมกาวหนา จํากัด มีสวนรวมในการดําเนินการ และขอรับบริจาคเงิน
เพ่ือสมทบทุนการกอสรางโรงพยาบาลรอยเอ็ด โดยไมไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขซ่ึง

                                                        
1 คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.38/2556 เรื่องยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไว

ช่ัวคราว  
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ความจริงแลว เม่ือมีการบริจาคเงินหรือทรัพยสินจากคนท่ัวไปแลว จะเร่ิมการกอสรางหรือทํา
กิจกรรมไปเพียงบางสวนใหคางงานไวเพื่อใหเห็นวามีการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี
การเชิญชวนประชาสัมพันธจริง โดยปกปดความจริงท่ีควรบอกใหแจง แตแทจริงแลวมิไดนําเงิน
หรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคไปใชในโครงการหรือกิจการตามที่กลาวอาง แตกลับนําไปใช
ประโยชนสวนตน เชน การซ้ือท่ีดิน การกอสรางบานพัก การซ้ือรถยนตราคาแพง การเชาเหมาลํา
เคร่ืองบินเพื่อการเดินทาง หรืออยางอ่ืนๆ ท่ีเปนการฟุงเฟอใหกับตนเอง และบุคคลผูเกี่ยวของ
สัมพันธเปนจํานวนมาก อันเปนการขัดกับหลักธรรมคําสอนท่ีเปนสาระสําคัญของพุทธศาสนา โดย
การหลอกลวงดังกลาวทําใหไดไปซ่ึงเงินหรือทรัพยสินท่ีบุคคลท่ัวไปหลงเชื่อวาไดบริจาคใหกับ
หลวงปูเณรคํา ฉัตติโก เพื่อการกุศล เพ่ือจรรโลงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยมีเจตนาท่ีประสงค
จะไดทรัพยสินของผูบริจาค ซ่ึงเปนบุคคลใดก็ไดเปนการท่ัวไปจากโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 
และจากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินปรากฏวา บัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใชในการรับบริจาค
เพื่อจัดสรางพระแกวมรกต และเพื่อจัดสรางโรงพยาบาล รวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเกี่ยวของกับ
นายวิรพล สุขผล หรือพระวิรพล ฉัตติโก มีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก อันเขาลักษณะเปน
ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และมาตรา 3 (18)  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก หรือพระวิรพล ฉัตติ
โก หรือพระวิรพล สุขผล หรือนายวิรพล สุขผล กับพวก ไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดดังกลาว 
 พนักงานเจาหนาท่ี สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดดําเนินการ
ตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม รวมท้ังจากการรวบรวม
พยานหลักฐานของบุคคลดังกลาวแลว ปรากฏวา หลวงปูเณรคํา ฉัตติโก กับพวก มีพฤติการณใน
การหลอกลวงโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน และปกปดขอความจริงท่ีควรบอก
แจงใหทราบแกประชาชน อันเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชน ตามมาตรา 3 (3) และความผิด
เกี่ยวกับการฉอโกง อันมีลักษณะเปนปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับจากการตรวจสอบ พบวา หลวงปูเณรคํา 
ฉัตติโก กับพวก มีทรัพยสินอยูในความครอบครองเปนจํานวนมาก ซ่ึงผิดปกติวิสัยของพระภิกษุ
โดยท่ัวไปในการครองสมณะเพศ และเนื่องจากทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ 
ประกอบดวยสังหาริมทรัพยประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีมีอยูหลายบัญชี ซ่ึงนาเช่ือวาได
เปดไวเพื่อรองรับเงินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน อันเปนทรัพยสินซ่ึงมีสภาพคลอง 
สามารถปกปด ซอนเรน ยักยาย หรือโอนเปล่ียนมือไดโดยงาย และประกอบดวยทรัพยสินประเภท
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ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และรถยนตท่ีสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมเปล่ียนแปลงผูถือ
กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได จึงเปนกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา หลวงปู 
เณรคํา ฉัตติโก หรือพระวิรพล ฉัตติโก หรือพระวิรพล สุขผล หรือนายวิรพล สุขผล กับพวก ไดไป
ซ่ึงเงินหรือทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด และอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือ
ซอนเรนทรัพยสินดังกลาว 
 คณะกรรมการธุรกรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกกรม คร้ังท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 19 กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการ
ธุรกรรมจึงมีคําส่ังยึดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว มีกําหนดไมเกิน 90 วัน
นับต้ังแตวันท่ีพบทรัพยสิน และทรัพยสินอยูในความครอบครองของสํานักงาน ปปง. และมีคําส่ัง
อายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว มีกําหนดไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ี
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ   
 สําหรับการดําเนินคดีอาญากับหลวงปูเณรคํา ฉัตติโกนั้น ในปจจุบันหลวงปูเณรคํา  
ฉัตติโก ผูตองหาถูกออกหมายจับและอยูในระหวางหลบหนีอยูในตางประเทศ 
 จากกรณีดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การที่หลวงปูเณรคํา ฉัตติโก หรือพระวิรพล  
ฉัตติโก หรือพระวิรพล สุขผล หรือนายวิรพล สุขผล กับพวกไดใชโอกาสจากการเปนพระสงฆ ใน
การจูงใจใหพุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่มีจิตกุศลชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิน โดยอางวาเพื่อใหการเผยแพรพระพุทธศาสนามีความม่ันคงและเปนท่ีพึ่งทางใจใหกับ
พุทธศาสนิกชน แลวประกาศเชิญชวนใหคนท่ัวไปเขามามีสวนรวมในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมท่ีทางวัดปาขันติธรรมไดจัดทําข้ึนมีลักษณะเปนการนําเอากระบวนการ
คาขายความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ จึงเปน
การประกอบศาสนธุรกิจ และจากการประกอบศาสนธุรกิจดังกลาว หลวงปูเณรคํา ฉัตติโก กับพวก 
อาศัยโอกาสจากการประกาศเชิญชวนคนมาทําบุญในโครงการตางๆ แตมิไดมีการกอสรางใหแลว
เสร็จจริงตามท่ีเชิญชวนคนมาทําบุญ  กลับนําเงินและทรัพยสินท่ีไดจากการทําบุญไปใชประโยชน
สวนตน มีพฤติการณการกระทําความผิดในลักษณะเปนความผิดมูลฐาน ฐานฉอโกงประชาชน ตาม
มาตรา 3 (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง อันมีลักษณะเปนปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และการฉอโกงดังกลาวไดไปซ่ึงเงิน
หรือทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานจํานวนมาก และอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย 
ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อซุกซอนหรือปกปด
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แหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น ซ่ึงมีลักษณะเปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงินผานทางการ
ประกอบศาสนธุรกิจดังกลาว   
 อนึ่ง เนื่องจากหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก ไมไดรับการแตงต้ังจากมหาเถรสมาคมใหเปน
พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ จึงไมไดมีฐานะเปนเจาพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ตามท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 บัญญัติใหพระภิกษุซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆถือวาเปนเจาพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ดังนั้น แมหลวงปูเณรคํา ฉัตติโก จะไดกระทําการทุจริตในขณะเปนพระสงฆ ก็ไมมี
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 
(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ถูกรองเรียนจากนายอารีย แยมบุญยิ่ง ผูรับมอบอํานาจจาก
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา2 นาย
ศุภชัย ศรีศุภอักษร สมาชิกสามัญสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เม่ือคร้ังดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการสหกรณดังกลาว ไดรวมกับพวกกระทําความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและเบียดบัง
เงินของสหกรณเปนของตนเองหรือผูอ่ืน ทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย และนําเงินท่ีไดจากการ
ยักยอกดังกลาวไปซ้ือทรัพยสินตางๆ โดยใสช่ือตนเองหรือผูอ่ืนเพื่อเจตนาปกปดซุกซอนทรัพยสิน 
ซ่ึงเปนกรณีมีพฤติการณแหงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการยักยอก อันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
กลาวคือ เม่ือประมาณป 2555 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัดมีการเปล่ียนผูบริหารสหกรณชุด
ใหม เม่ือผูบริหารสหกรณชุดใหมไดเขามาตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในของสหกรณ
พบวา มีการดําเนินการท่ีขัดกับมติ ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ ดังนั้น ในการประชุมสมัย
วิสามัญ คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ประธานคณะกรรมการดําเนินการจึงมีคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ซ่ึงผลการตรวจสอบปรากฏวา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุดเดิม  ประกอบดวย  นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตป 2551-2554 นางสาวศรัณยา มานหมัด 
รองผูจัดการสหกรณ และนายลภัส โสมคํา เลขานุการของสหกรณ ไดรวมกันกระทําการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายจากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว โดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและ
นางสาวศรัณยา มานหมัด รวมกันนําเงินท่ีสมาชิกหรือลูกคานํามาฝากสหกรณไปเปนของตนกับ
พวก ไมนําสงมอบใหแกสหกรณตามระเบียบและหนาท่ี รวมทั้งไดจัดทําเอกสารทางการเงินข้ึนมา

                                                        
2 คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.36/2556 เรื่องยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดไว

ช่ัวคราว 
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วาเปนเงินทดรองจาย ซ่ึงไมมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว ทําใหสหกรณไดรับความเสียหายเปน
เงินจํานวน 1,921,740,162 บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหนึ่งรอยหกสิบสอง
บาทถวน) โดยเปนการกระทําความผิดตางกรรมตางวาระ รวมจํานวน 83 กรรม และ นายศุภชัย 
ศรีศุภอักษร และนางสาวศรัณยา มานหมัด ยังไดนําเช็คธนาคารตางๆ ซ่ึงเปนของสหกรณไปเบิกเงิน
จากธนาคารและนําเงินดังกลาวไปเปนของตน กับพวก โดยไมนําสงมอบใหแกสหกรณตามระเบียบ 
และไดจัดทําเอกสารทางการเงินข้ึนมาวาเปนเงินทดรองจายซ่ึงไมมีระเบียบกฎหมายกําหนดไว ทํา
ใหสหกรณไดรับความเสียหายเปนเงินจาํนวน 10,481,166,996.01 บาท (หนึ่งหม่ืนส่ีรอยแปดสิบเอ็ด
ลานหนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันเการอยเกาสิบหกบาทหนึ่งสตางค) อันเปนการกระทําความผิดตาง
กรรมตางวาระ รวมจํานวน 323 กรรม โดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนางสาวศรัณยา มานหมัด 
ทราบดีวาเงินจํานวนดังกลาว เปนเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซ่ึงมีท่ีมาจากการ
ระดมเงินฝากจากสมาชิก แตกลับนําเงินดังกลาวไปแสวงหาประโยชนสวนตนโดยมิชอบ ทําให
สมาชิกของสหกรณไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีสมาชิกควรจะไดรับ และยังสงผลกระทบโดยตรง
ตอสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบยังพบวา ในระหวางปฏิบัติ
หนาท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไดรวมกับพวก กระทํามิ
ชอบหรือทุจริตในการอนุมัติสินเช่ือของสหกรณใหกับบริษัทตางๆกูยืมโดยไมมีหลักประกันหรือ
ดําเนินการปกปดและจัดทําเอกสารเท็จ โดยบริษัทท่ีปรากฏช่ือในสัญญากูยืมเงินในฐานะผูกูแจงวา
ไมเคยกูยืมเงินของสหกรณ 
 ดังนั้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ในฐานะผูเสียหายจึงมอบอํานาจให นาย
อารีย แยมบุญยิ่ง ผูรับมอบอํานาจ ยื่นฟองนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนางสาวศรัณยา มานหมัดเปน
จําเลยตอศาลอาญา จํานวน 2 คดี ในความผิดฐานรวมกันยักยอกทรัพย เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556 
ตอมาเดือนมิถุนายน 2556 นายศุภชัยไดรับเลือกต้ังใหเปนประธานกรรมการดําเนินการชุดท่ี 29 ได
ใชอํานาจคณะกรรมการดําเนินการถอนฟองคดีท้ังหมด เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 
 จากการพิจารณาเร่ืองรองเรียนของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด พนักงาน
เจาหนาท่ีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการทํา
ธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลดังกลาวแลว ปรากฏหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวา 
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก มีพฤติการณแหงการกระทําอันเขาลักษณะเปนความผิดมูลฐานตาม
มาตรา 3 (18) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนผูซ่ึง
เกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และ
พนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบพบบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งหองชุด ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน และ
ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน และรถยนต ท่ีมีช่ือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผูเกี่ยวของ
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สัมพันธเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ และเนื่องจากทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ 
ประกอบดวยสังหาริมทรัพยประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคารและรถยนต อันเปนทรัพยสินท่ีมี
สภาพคลอง สามารถปกปด ซอนเรน หรือโอนเปล่ียนมือไดโดยงาย และอสังหาริมทรัพยประเภท
ท่ีดินและหองชุด อันเปนทรัพยสินท่ีปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน จึงเปนทรัพยสินท่ีสามารถ
โอน จําหนาย หรือเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิโดยนิติกรรมทางทะเบียนได จึงเปนกรณีท่ีมีเหตุอันควร
เช่ือไดวา บุคคลดังกลาวไดไปซ่ึงทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหนาย 
ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน ทรัพยสินดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 
48 วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งท่ี 11/2556 เ ม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คําส่ังอายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว มีกําหนด
ไมเกิน 90 วัน นับต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการธุรกรรมมีมติ 
 จากน้ันวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 นายพิษณุ ชีวะสิทธ์ิ และนายปฏิพันธ จันทรภูติ 
สมาชิกสหกรณ ไดรับมอบอํานาจจากสมาชิกรวม 311 คน เขารองทุกขกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) เพื่อขอใหดําเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร โดยท่ีความเสียหายมีผลกระทบกับประชาชน
เปนจํานวนมาก DSI จึงจัดเปนคดีพิเศษ ผลการสอบสวนเสนทางการเบิกจายเช็คและการยักยาย
ถายเททรัพย คดีไดถูกสงตอไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อทําการ
ยึดทรัพยผูกระทําผิด 
 ตลอด 2 ปท่ีผานมา สมาชิกสหกรณฯ ยังไมสามารถเบิกถอนเงินจากสหกรณฯ แหงนี้
ได ขณะท่ีทางการทําไดแคยึดอายัดเงินและทรัพยสินบางสวนท่ีถูกถายโอนออกจากสหกรณฯ แต
ไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได คดีไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร ตอมา วันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2558 พ.ต.อ. ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมกับเจาหนาท่ีสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดแถลงขาวเปดตูเซฟ
ของบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุป (ประเทศไทย) จํากัดท่ีเกี่ยวของกับคดียักยอกทรัพยสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ณ หองแถลงขาว ช้ัน 1 สํานักงาน ปปง.3 วาจากการตรวจคนบริษัทดังกลาว
พบ“ดวงแกวธรรมกาย” หนึ่งในวัตถุมงคล ของวัดพระธรรมกาย อยูในตูเซฟ ความสูง 2 เมตร ซ่ึง
เปนของ นาย สถาพร วัฒนาศิรินุกุล ผูถือหุนในบริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้งกรุป (ประเทศไทย) 

                                                        
3 ประกาศิต “บิ๊กตู” ดีเอสไอจัดทีมไลลา 5 ชุดใหญ ตรวจทางเดินเงิน-เอาผิดอดีตผูบริหารยักยอกทรัพย 

“สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจั่น.” [online].  สืบคน 13 มีนาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/ 2015/ 02/ 
credit-unions-klongchan_46/ 
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จํากัดซ่ึงในตูเซฟขนาดใหญ ยังพบทรัพยสิน มูลคาหลายรอยลานบาท โดยเฉพาะพระเคร่ืองไมต่ํา
กวา 50 องค ท่ีกวาคร่ึงหนึ่ง เปน พระสมเด็จ วัดปากน้ํา ซ่ึงถูกเล่ียมทองใสกรอบไวเปนอยางดี  
นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล คือ บุคคลท่ีไดรับการโอนหุน มูลคา 1 พันลานบาท จาก นายศุภชัย  
ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ ท่ีตกเปนผูตองหา ยักยอกทรัพยหม่ืนลานบาท ของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัดการสืบสวนขยายผลของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบความเช่ือมโยงระหวาง นาย ศุภชัย ศรีศุภอักษร และนาย 
สถาพร วัฒนาศิรินุกุล รวมไปถึงวัดพระธรรมกาย โดยการตรวรจสอบเสนทางการเงิน พบวา ในป 
2553 นาย ศุภชัยศรีศุภอักษร ไดโอนเงินจํานวน 127 ลานบาท ใหกับ นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล 
และมีการโอนตอใหกับบริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้งกรุป (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางป 2554 และ 
2555 จํานวน 124 ลานบาท ซ่ึงจากการสืบประวัติสวนบุคคล พบวา นาย สถาพร วัฒนาศิรินุกุล ได
เคยบวชเปนพระสงฆ กับ วัดพระธรรมกาย มากวา 20 ป กอนท่ีจะทําการลาสิกขาบท ในป 2554 ซ่ึง
เปนชวงเวลาหลังจากท่ีรับการโอนเงินจากนายศุภชัยศรีศุภอักษรแลวนอกจากนั้น การตรวจสอบ
ท่ีตั้งบริษัทเอส ดับบลิว โฮลดิ้งกรุปพบวา ตั้งอยูใน หมูท่ี 7 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ใกล
กับสถานท่ีตั้งของวัดพระธรรมกาย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี จํากัด ท่ีนายศุภชัยศรี 
ศุภอักษร เขาไปมีสวนเกี่ยวของซ่ึงเปนเบาะแสสําคัญเหลานี้ จะกลายเปนขอมูลสําคัญ ในการ 
พิสูจนความสัมพันธอันลึกซ้ึง ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับ วัดพระธรรมกายตอไป4 
 หลังจากนั้นวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หนวยงานซ่ึง
รับผิดชอบคดีดังกลาวโดยตรง เปดแถลงขาวความคืบหนาในการดําเนินคดีอดีตผูบริหารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดยเปดเผยวาจากการตรวจสอบทรัพยสิน เช็ค จํานวน 878 ฉบับ และ
การถอนเงินสดท่ีหนาเคานเตอรในชวงป 2552-2555 เปนมูลคา 1,900 ลานบาท กรมสอบสวนคดี
พิเศษแบงคดีออกเปน  6 กลุมดังนี้ กลุมท่ี 1 วัดพระธรรมกายและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับวัด
พระธรรมกาย ขณะน้ีไดหลักฐานทางการเงินมาบางสวนแลว กลุมท่ี 2 บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง
กรุป (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล และพวก เขาไปเกี่ยวของ กลุมท่ี 3 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี เปนกลุมท่ีเสนทางการเงินเช่ือมโยงกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น กลุมท่ี 4 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา โดยมีนายวัฒนชานนท นวอิสรารักษ และพวก
เขาไปเกี่ยวของอีกสายหนึ่ง กลุมท่ี 5 กลุมญาติธรรมท่ีมีเสนทางเงินจากสหกรณไหลสวนใหญเปน
สมาชิกท่ีอยูตางจังหวัด กลุมท่ี 6 กลุมผูท่ีมีการกูยืมเงินกับสหกรณฯ ขณะน้ี คดีอยูระหวางกรม

                                                        
4 เปดเซฟสหกรณฯโยงธรรมกาย [online].  สืบคน 13 มีนาคม 2558, จาก 

http://www.thairath.co.th/clip/13534 
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สอบสวนคดีพิเศษรับเอกสารทางการเงินจากธนาคารมาตรวจสอบเสร็จเรียบรอย จากน้ันจะเรียก
ผูรับเช็คท้ังหมดรวมทั้งพระธัมมชโยมาสอบปากคํา เพื่อดําเนินคดีตอไป  
 อนึ่ง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) กลาวถึงการตรวจสอบติดตามธุรกรรมทางการเงินจากเช็คท่ีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 
ส่ังจายใหวัดธรรมกายมูลคากวา 700 ลานบาท วา ในสวนของปปง.ถือวาการตรวจสอบธุรกรรมเช็ค
ส่ังจายวัดธรรมกายเสร็จส้ินแลว พบวามีการส่ังจายเช็คโดยนายศุภชัยศรีศุภอักษร ออกไปใหกับวัด
พระธรรมกายจริงหลายคร้ังคร้ังละกวา 100 ลานบาท กอนหนานี้สํานักงานปปง.ไดเชิญตัวแทนวัด
พระธรรมกายมาใหปากคําแลว พบเงินท้ังหมดถูกนําไปสรางศาสนสถานแลว ซ่ึงวัดธรรมกายไดนํา
เอกสารใบเสร็จตางๆ มายืนยัน ซ่ึงขณะท่ีปปง.เรียกดูเอกสารความเคล่ือนไหวทางการเงินจาก
ธนาคารเพ่ือตรวจสอบก็พบเสนทางการเงินถูกนําออกไปใชกอสรางดังกลาวจริง ทําใหสํานักงาน
ปปง.ไมสามารถยึดทรัพยดังกลาวใหตกเปนของแผนดินอีกได เนื่องจากกฎหมายกําหนดวาท่ีธรณี
สงฆและศาสนสถานถือเปนเปนทรัพยของแผนดิน  
 จากกรณีดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การท่ีวัดพระธรรมกาย มีแนวทางการดําเนินงาน
โดยเนนนําเร่ืองความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริยตางๆ มากลาวสอน เพ่ือใหประชาชน
ถวายจตุปจจัยมากๆ ใหบริจาคมาก โดยสรางความเช่ือวา การทําบุญมาก จะไดผลบุญกลับมามาก 
มีการอางอิงเร่ืองบุญ ทําใหคนกลัว และใหอยากไดบุญ โดยการกลาวอางวาเปนผูคุมบุญท้ังหมดที่
ไดรับมาจากพระพุทธเจาจากช้ันนิพพาน เพื่อใหพระธัมมชโยแจกจายบุญนั้นใหกับประชาชน แลก
กับการซ้ือบุญ5ท่ีตองทําในปริมาณมาก มีการประยุกตหลักการตลาดเขากับการเผยแพรธรรมะ 
ชักชวนใหคนเขาวัด มีลักษณะเปนการนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชน 
ในเชิงพาณิชย หรือพุทธพาณิชย อันเปนกระบวนการคาขายความเช่ือและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ ทําใหบุญ กลายเปนสินคาตัวหนึ่งของวัด จึง
เปนการประกอบศาสนธุรกิจ และจากการประกอบศาสนธุรกิจดังกลาวทําใหมีเงินและทรัพยสินมี
คาตางๆเขาสูวัดพระธรรมกายเปนจํานวนมาก โดยปราศจากการเปดเผยหลักฐานทางบัญชีและ 
ไมมีการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของวัดจากหนวยงานราชการอ่ืนภายนอกวัด ทําใหนายศุภชัย 
ศรีศุภอักษร กับพวกซ่ึงไดกระทําความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณเครติดยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
เปนของตนเองหรือผูอ่ืน ทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย และนําเงินท่ีไดจากการยักยอกดังกลาว
ไปซ้ือทรัพยสินตางๆ โดยใสช่ือตนเองหรือผูอ่ืนเพื่อเจตนาปกปดซุกซอนทรัพยสิน นํามาซ่ึงมูลคา

                                                        
5 อดีตศิษยเอกชําแหละธัมมชโย "เขาบูชา ฮิตเลอร" [online].  สืบคน 1 มีนาคม 2558, จาก 

http://m.posttoday.com/article/350315/2000 
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ความเสียหายมหาศาลนับหม่ืนลานและมีผูเสียหายจํานวนมาก เปนกรณีมีพฤติการณแหงการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก อันมีลักษณะเปนปกติธุระอันเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และไดทําการโอน จําหนาย 
ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือไดมาจากการกระทํา
ความผิดดังกลาวเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น ซ่ึงหนึ่งในกลุมท่ีรับโอนเงินท่ี
ไดจากการกระทําความผิดของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คือ วัดพระธรรมกายและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
วัดพระธรรมกาย และยังพบวามีการนําเงินท่ีไดจากการกระทําความผิดไปเชาวัตถุมงคลของทางวัด
พระธรรมกาย เชน ดวงแกวธรรมกาย และพระสมเด็จ วัดปากน้ํา มาเก็บไวในตูเซฟจํานวนหนึ่ง การ
กระทําของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผูกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพยอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
เปนการโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอนหรือปกปด
แหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น โดยศาสนธุรกิจเปนหนึ่งในชองทางท่ีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรใชในการ
ซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสิน จึงมีลักษณะเปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงินผาน
ทางการประกอบศาสนธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเงินหรือทรัพยสินนั้น ถูกนําไปใชในการสรางศาสนสถานแลว 
จะสงผลทําใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมสามารถยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ดังกลาวไดอีกดวย 
 กรณีสํานักสงฆถํ้าหินหัวนาค (ภูเกษตร) จังหวัดอํานาจเจริญ ถูกเจาหนาท่ีตํารวจและ
ทหารชุดรักษาความสงบเรียบรอยและตํารวจจังหวัดอํานาจเจริญ เขาตรวจคนและควบคุมตัว  
พระวีระศักดิ์ จิติคุโณ อายุ 49 ป เจาอาวาสสํานักสงฆถํ้าหินหัวนาค ไดของกลางไมแปรรูปเถ่ือนกวา 
3,200 แผน จําพวกไมพยุง ไมแดง ไมยาง ไมประดู ท่ีทําการแปรรูปเรียบรอยโดยรวมแลวปริมาตร
ไมท้ังหมด 61 ลูกบาศกเมตรมูลคากวา 70 ลานบาท เฉพาะไมพะยูงประมาณ 5 ลูกบาศกเมตรเก็บไว
บริเวณศาลาโรงฉันท ใตศาลาพักผอน ขางศาลากลางเปรียญหลังใหญ และบริเวณกุฏิ ภายในสํานัก
สงฆคดีนี้ สืบเนื่องมากจากเจาหนาท่ีทหารสืบทราบวาภายในสํานักสงฆดังกลาว มีการสะสมไม
จํานวนมาก มีหลักฐานเช่ือมโยงวาพัวพันขบวนคาไมเถ่ือน โดยพระสงฆในสํานักสงฆฯมักจะอาง
วาไมดังกลาว เปนไมของญาติโยมนํามาถวายและฝาก เพื่อทําการกอสรางอาคารสํานักสงฆ แตจาก
การสอบถามชาวบานบอกวา ไมจะถูกลักลอบตัดจากปาสงวนแหงชาติภูคําเดือย และจากปาสงวน
แหงชาติภูสระดอกบัวเขตรอยตอสามจังหวัดคือ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธรและ อํานาจเจริญ มีการ
กระทําความผิดลักลอบตัดไมมานาน ถูกนํามาแปรรูปท่ีสํานักสงฆแหงนี้ และมีการรับซ้ือไมเถ่ือน
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จากชาวบานดวย โดยไมจะถูกสงใหนายทุนรายใหญของจังหวัดอํานาจเจริญออกขายในราคาที่สูง6

ท้ังนี้เจาหนาท่ีไดนําตัวเจาอาวาส และพระลูกวัดท้ัง 3 รูปไปสึกจากการเปนพระเพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และตรวจสอบท่ีมาของไมตอไป7 
 จากกรณีดังกลางขางตน เปนกรณีท่ีมีการกระทําความผิดลักลอบคาไมเถ่ือน ซ่ึงเปน
ความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3(15) 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม โดยการใช ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายอันมี
ลักษณะเปนการคาซ่ึงไดกระทําลงโดยพระสงฆ รวมกับบุคคลภายนอก แมวา กรณีไมปรากฏชัดวา
สํานักสงฆถํ้าหินหัวนาคไดมีการประกอบศาสนธุรกิจหรือไม แตก็แสดงใหเห็นวาผูกระทําความผิด
มูลฐานไดอาศัยชองทางการทําบุญใหแกสํานักสงฆ โดยการอางวานําไมแปรรูปมาถวายเพื่อสราง
กุฏิพระในการโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพไมเถ่ือนท่ีไดจากการกระทําความผิดมูลฐาน ซ่ึงเปน
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น เปน
ความผิดฐานฟอกเงิน 
 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนท้ังหมด อาจสรุปไดวา ในปจจุบัน มีการอาศัยชองทางในการ
ประกอบศาสนธุรกิจของวัดขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียง และมีเงินและทรัพยสินบริจาคในวัดเปนจํานวน
มาก ตลอดจนสํานักสงฆเล็กๆในตางจังหวัด ท่ีตางก็ไมมีระบบการตรวจสอบทางการเงินของวัดท่ี
เพียงพอ เปนชองทางในการปกปด ซอนเรน ซุกซอน แหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิด หรือความผิดฐานฟอกเงินมากข้ึน ศาสนธุรกิจและวัดมีความเสี่ยงท่ีจะถูกใชเปน
ชองทางในการฟอกเงินเปนอยางมาก เนื่องจาก วัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัด ท่ีประกอบศาสนธุรกิจจะ
มีเงินสดหมุนเวียนเปนจํานวนมากนับรอยนับพันลานบาท และมีความเกี่ยวของกับการทําธุรกรรม
ทางการเงิน เนื่องจาก ประชาชนท่ัวไปมักทําบุญแกวัดโดยการบริจาคดวยเงิน ในขณะท่ีในปจจุบัน
กฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลตรวจสอบเงินและทรัพยสินของวัดยังไมมีมาตรการในการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอ และไมมีมาตรการตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกําหนด
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ใหแกวัด เพื่อใหมีการรายงานธุรกรรมทางการเงินท่ีมีมูลคาสูง หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
สงผลกระทบตอการดําเนินการทางกฎหมายทําใหไมสามารถปองกันและปราบปรามการกระทํา

                                                        
6 ทหารรวบ'พระ'ครอบครองไมเถื่อนคา 10 ลาน [online]. สืบคน 13 มีนาคม 2558, จาก  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/629802 
7 จนท.สนธิกําลังเขายึดไมพะยูง หลังลักลอบตัดจากอุทยานฯสระดอกบัว [online]. สืบคน 13 มีนาคม 

2558, จาก http://www.krobkruakao.com 
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ความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที และสงผลกระทบตอภาพลักษณของพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทยเปนวงกวาง ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองมีแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมายในการ
ควบคุม ตรวจสอบ องคกรทางศาสนาและมาตรการในการปองกันการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจและ
วัด โดยมาตรการตางๆจะไดกลาวไวในหัวขอถัดไป 
 
4.2  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีใชกํากับดูแลควบคุมองคกรทางศาสนาในตางประเทศ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 จากการศึกษาในบทท่ี 2 พบวา กฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล วัด ซ่ึงเปนองคกรทาง
ศาสนาในประเทศไทยนั้น ปจจุบันยังไมมีกฎหมายซ่ึงมีสภาพบังคับใหวัดตองมีการรายงานขอมูล
ทางการเงินการจัดเก็บขอมูลทางการเงินของวัดยังทําไดไมดีนัก องคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล
ควบคุมวัดก็ยังไมสามารถดําเนินการในการควบคุมดูแลวัด พระภิกษุสงฆ ตลอดจนทรัพยสินของ
วัด ใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรทําใหเกิดการประกอบศาสน
ธุรกิจมากมาย สงผลให วัด มีความเส่ียงที่จะถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน จึงจําตองศึกษาถึง
มาตรการท่ีใชในการกํากับดูแลองคกรทางศาสนาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายใน
ตางประเทศเพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 
 4.2.1  สถานะขององคกรทางศาสนา ตามกฎหมายของประเทศตางๆ  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 501 (C)(3) แหงประมวลรัษฎากร ไดกําหนดนิยามของ
องคกรไมแสวงหากําไร วา องคกรตองไดรับการจัดต้ังและปฏิบัติงานเฉพาะดานการศาสนา การ
กุศล วิทยาศาสตร การทดสอบเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ วัตถุประสงคทางการประพันธหรือ
การศึกษา หรือเพ่ืออุปถัมภการแขงขันกีฬาสมัครเลนระดับชาติหรือระดับระหวางประเทศ หรือเพื่อ
ปองกันการกระทําอันทารุณโหดรายตอเด็กหรือสัตวซ่ึงการบริหารงานทางการกุศลจะดองเปนไป
เพื่อสาธารณะไมใชเพื่อเอกชน เพราะฉะน้ันจะตองไมมีบุคคลใดภายในองคกรไดรับรายไดจาก
กิจกรรมนั้นๆ และจะตองไมเกี่ยวของกับการเมือง ดังนั้น องคกรทางศาสนา เชน โบสถ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีสถานะเปนองคกรไมแสวงหากําไร และเปนนิติบุคคลซ่ึงเปนองคกรหนึ่งท่ีไดรับ
การยกเวนภาษีเงินได ตามประมวลรัษฎากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศอินเดีย องคกรทางศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ตามกฎหมายแตละฉบับ ไดแก เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรที่จัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทาง
ศาสนา หรือการกุศลเทานั้น และมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษี ตาม Income Tax Act, 1961 หรือ 
สถาบันหรือการรวมกลุมกันทางศาสนาสามารถจัดต้ังข้ึนเปนสมาคม โดยการจดทะเบียนเปน
สมาคมภายใต The Societies Registration Act, 1860 สมาคมท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายดังกลาว 
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มีสิทธิอยางเต็มท่ีจากสถานะของการเปนหนวยงานตามกฎหมาย มีสิทธิไดมาและถือครองทรัพยสิน 
สามารถฟองคดีและถูกฟองได และองคกรทางศาสนายังอาจจัดต้ังไดในรูปของบริษัทไมแสวงหา
กําไร (non-profit company) โดยการจดทะเบียนเปนบริษัท ภายใต มาตรา 25 (1)(a) และ (b) แหง 
The Companies Act, 1956 ท่ีวางหลักวา บริษัทสามารถจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนสงเสริมศาสนาได 
เม่ือจดทะเบียนจัดต้ังแลวจะมีสิทธิประโยชนอยางเต็มท่ีเชนเดียวกับบริษัทจํากัดประเภทอ่ืนท่ีจด
ทะเบียนภายใตกฎหมายดังกลาว และยังอาจมีสิทธิประโยชนท่ีนอกเหนือไปจากบริษัทจํากัด
ประเภทอ่ืน คือ การไดรับการยกเวนจากบทบัญญัติบางประการของ The companies act 
 ประเทศเม็กซิโก องคกรทางศาสนามีสถานะเปนนิติบุคคล เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ
ดังท่ีกลาวมาขางตน โดยการรวมกลุมทางศาสนาท่ีจะไดรับสถานะทางกฎหมาย จะตองจดทะเบียน
เปนสมาคมทางศาสนา (religious association) ตอหนวยงานของรัฐบาลกลาง ไดแก The General 
Directorate for Religious Associations (DGAR) ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลการดําเนินงานขององคกรทาง
ศาสนา และเม่ือจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล สามารถเจรจาตอรองสัญญา และซ้ือหรือ
เชาท่ีดิน ยื่นขออนุญาตกอสรางจากทางการ, ไดรับการยกเวนภาษี และจัดการประชุมทางศาสนา
ภายนอกสถานท่ีเคารพบูชาตามปกติของกลุม 
 ประเทศศรีลังกา ตามกฎหมายควบคุมการบริหารจัดการทรัพยสินของวัด หรือ The 
Buddhist Temporalities Ordinance ยังไมไดกําหนดสถานะของวัดไวอยางชัดแจงวา วัด มีสถานะ
เปนนิติบุคคล แตอยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวก็ไดใหการรับรองวาทรัพยสินของวัดใหอยูใน
ความครอบครองดูแลของพระสงฆผูมีอํานาจสูงสุดในวัดและเปนของวัด 
 ในประเทศไทยองคกรทางศาสนา จัดเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรประเภทหน่ึงท่ีตอง
จดทะเบียน โดยเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึน เพื่อดําเนินงานหรือทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวมใน
การเผยแพรและจัดพิธีกรรมทางศาสนา ดูแลสถานท่ีอันเปนท่ีเคารพบูชา สถานท่ีในการทําสมาธิ
หรือการปฏิบัติกิจทางศาสนา 
 วัด เปนองคกรไมแสวงหากําไรในประเทศไทยประเภทหน่ึง ท่ีตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 กําหนดใหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล และใหเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดใน
กิจการท่ัวไป ท้ังนี้ วัด ตองไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนโดยชอบดวยหลักเกณฑตามกฎหมายเทานั้น 
จึงจะมีสถานะเปนนิติบุคคล สถานท่ีท่ีสรางข้ึนเปนท่ีพักอาศัยของภิกษุสงฆท่ีไมไดรับอนุญาตให
จัดต้ังข้ึนหรือจัดต้ังข้ึนโดยมิชอบดวยกฎหมายจะไมมีสถานะเปนวัดแตอยางใด8 และเม่ือ วัด มี

                                                        
8 จาก สถานะทางกฎหมายของวัดไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น.23-27), โดย 

สุนทร มณีสวัสด์ิ, 2531, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ฐานะเปนนิติบุคคลแลว ยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยหรือกฎหมายอื่นภายในขอบแหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคของวัด9สามารถถือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินปองกันรักษาทรัพยสิน และติดตามทรัพยสินกลับคืนมีอํานาจทํานิติกรรม
สัญญากับบุคคลภายนอกโดยผานทางเจาอาวาส สามารถฟองรองผูละเมิดทําใหวัดเสียหายไดและ
วัดมีหนาท่ีรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกในการกระทําของวัดหรือผูแทนวัดและวัดอาจถูกฟองเปน
จําเลยได10และสํานักสงฆ ท่ีไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายก็มีฐานะเปนนิติบุคคลเชนกัน 
 จากหลักขางตน อาจสรุปไดวา องคกรทางศาสนาตามกฎหมายของแตละประเทศน้ัน 
จะมีสถานะเปนองคกรไมแสวงหากําไร และเปนนิติบุคคล เวนแตประเทศศรีลังกาท่ีไมไดกําหนด
ชัดวา วัด มีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับความเปนนิติบุคคลขององคกรทางศาสนาในประเทศอ่ืนจะมี
สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายได ตอเม่ือมีการจดทะเบียนตอองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลของภาครัฐ 
แมวาในแตละประเทศจะมีรูปแบบขององคกรไมแสวงหากําไรที่หลากหลาย แตกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรซ่ึงรวมถึงองคกรทางศาสนาจะมี
ความคลายคลึงกัน คือ การตรวจสอบองคกรในฐานะเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษี ตามกฎหมาย
ภาษีอากรของแตละประเทศ  หรือมีกฎหมายเฉพาะท่ีใชในการตรวจสอบดังเชนในประเทศศรีลังกา
และตามกฎหมายของประเทศไทยเอง วัด หรือองคกรทางศาสนาก็เปนองคกรท่ีไดรับการยกเวน
ภาษีตามประมวลรัษฎากร และมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมการบริหารจัดการคณะสงฆ ตลอดจนศา
สนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติ ใหเปนไปโดยเรียบรอย ไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เชนเดียวกัน 
 4.2.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุมองคกรทางศาสนาของประเทศตางๆ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรการทางกฎหมายหลักท่ีใชในการควบคุมองคกรทาง
ศาสนา ไดแก มาตรการทางภาษี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 501 (C)(3) โดยองคกรท่ีไดรับการ
จัดต้ังและปฏิบัติงานเฉพาะดานการศาสนา ถือเปน องคกรไมแสวงหากําไร และเปนองคกรท่ีมี
สถานะไดรับยกเวนภาษี (tax-exempt status) ท่ีจะไดรับประโยชนหลัก คือ องคกรนั้นจะไมถูกเก็บ
ภาษีจากรายไดท่ีไดรับจากกิจกรรมการกุศล และตามมาตรา 170 (C) ผูบริจาคใหแกองคกรการกุศล
ดังกลาวจะสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดท้ังในสวนของสาธารณรัฐและมลรัฐไดตาม
จํานวนเงินท่ีตนบริจาค ท้ังนี้ การท่ีจะไดสถานะเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษีนั้น กรมสรรพากร 

                                                        
9 ที่พักสงฆ สํานักสงฆ และวัด(2) [online].  สืบคน 15 ธันวาคม 2557, จาก http://sta.onab.go.th/index. 

php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=354 
10 คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ (น.138-139). เลมเดิม. 
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(IRS) จะทําหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร โดยองคกร 
ไมแสวงหากําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษีจะมีหนาท่ีในการยื่นรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปภายหลังครบรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงรายงานนี้รวมถึง ขอมูลขอคืนภาษีประจําป (Form 
990; Form 990-PF สําหรับกรณีมูลนิธิเอกชน)แต องคกรทางศาสนา เชน โบสถของชาวยิวส วัด 
และมัสยิด ตามมาตรา 501 (C)(3) จะไดรับยกเวนจากขอกําหนดกฎหมายในการยื่นรายงานประจําป 
(Form 990) แมวาองคกรทางศาสนาจะไดรับการยกเวนไมตองยื่นรายงานดังกลาว แตองคกรทาง
ศาสนาเหลานี้ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายในการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 501 (C)(3) และตามมาตรา 7611 ไดกําหนดใหกรมสรรพากรมีอํานาจใน
การไตสวนภาษีและตรวจสอบโบสถได หากเจาหนาท่ีกระทรวงการคลังระดับสูงมีเหตุอันควรเช่ือ
ไดวาตามท่ีปรากฏขอเท็จจริงหรือตามสภาวะการณท่ีบันทึกเปนลายลักษณอักษร วาโบสถอาจไมมี
คุณสมบัติในการเปนองคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษี หรือ อาจไมไดชําระภาษีในสวนท่ีไมเกี่ยวของ
กับการกุศล หรือ กิจกรรมที่ตองชําระภาษี และกฎหมายไดกําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบไว 
ดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 3  
 ประเทศอินเดีย หากองคกรทางศาสนานั้น ไดรวมกลุมกันจดทะเบียนเปนสมาคม
ภายใต The Societies Registration Act, 1860 องคกรทางศาสนาน้ันจะตองถูกตรวจสอบตาม
กฎหมายดังกลาว โดยกฎหมายไดกําหนดใหแตละสมาคมจะตองยื่นรายงานประจําปแกสํานักงาน
รับจดทะเบียนสมาคม (the office of the Registrar of Societies) ณ รัฐซ่ึงสมาคมไดจดทะเบียน และ
ตามกฎหมายดังกลาว รายการประจําปซ่ึงจะตองยื่นแกนายทะเบียน ประกอบดวย ช่ือ ท่ีอยู และ
อาชีพของผูบริหารสมาคม สมาชิกสภา ผูอํานวยการ คณะกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายใหบริหารจัดการสมาคม รายการดังกลาวจะตองยืน่ในวันท่ีหรือกอนวันท่ี 14 ถัดจากวันที่
มีการประชุมเปนการท่ัวไปรายป (annual general meeting) ของสมาคมไดถูกจัดข้ึน หรือภายใน
เดือนมกราคม ในกรณีท่ีขอบังคับของสมาคมไมไดกําหนดใหมีการจัดการประชุมเปนการท่ัวไปราย
ปและจะตองยื่นบัญชีท่ีผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีไปพรอมรายงานประจําปดวย  
 ในกรณีท่ี องคกรทางศาสนา จัดต้ังไดในรูปของบริษัทไมแสวงหากําไร (non-profit 
company) โดยการจดทะเบียนเปนบริษัท ภายใตมาตรา 25 (1)(a) และ (b) แหง the Companies Act, 
1956 จะตองถูกตรวจสอบตามกฎหมายโดย บริษัทไมแสวงหากําไร มีหนาท่ีในการจัดการประชุม 
ผูถือหุนรายปเปนการท่ัวไป (the Annual General Meeting) เพื่อใหมีการตรวจสอบภายในองคกร
โดยการทบทวนบัญชีรายป และจะตองยื่นบัญชีท่ีผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีแลว 
รายงานประจําป และรายงานผลประกอบการประจําป ตอนายทะเบียนบริษัท (ROC)ซ่ึงส่ิงดังกลาว
จะตองถูกตรวจสอบอยางละเอียด และเปดเผยการบริหารจัดการเงินทุนท่ีผิด หากมีนายทะเบียน
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บริษัทมีอํานาจในการขอขอมูลจากองคกร หรือ เพิกถอนการจดทะเบียนในกรณีท่ีมีการใชเงินทุน
ในทางท่ีผิด หรือมีการการบริหารจัดการเงินทุนท่ีผิดพลาด 
 ประเทศเม็กซิโก มีการควบคุมกํากับดูแลองคกรทางศาสนาโดยหนวยงานของรัฐบาล
กลาง ไดแก The General Directorate for Religious Associations (DGAR) ซ่ึงมีหนาท่ีในการรับจด
ทะเบียนองคกรทางศาสนา ท่ีกําหนดวาในการจดทะเบียนกลุมทางศาสนาจะตองแสดงหลักคําสอน
พื้นฐานของกลุมอยางชัดเจน และแนวทางความเช่ือทางศาสนา และตองไมดําเนินการเพื่อแสวงหา
ผลกําไรเปนหลัก และไมสนับสนุนการกระทําท่ีกอใหเกิดอันตรายแกสมาชิกของกลุม และสมาคม
ทางศาสนาจะตองแจงแกรัฐบาลถึงความต้ังใจในการจัดการประชุมทางศาสนาภายนอกสถานท่ี
เคารพบูชาท่ีไดรับอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหการรวมกลุมทางศาสนาจะตองไมเปน
เจาของ หรือจัดการกระจายเสียงวิทยุหรือสถานีโทรทัศน นอกเสียจากไดรับอนุญาตจากรัฐบาลให 
ผูกระจายเสียงวิทยุหรือสถานีโทรทัศนเชิงพาณิชย ถายทอดรายการทางศาสนา 
 อนึ่ง นอกจากหลักกฎหมายท่ีกลาวมาขางตนแลว องคกรไมแสวงหากไรในประเทศ
อินเดีย และประเทศเม็กซิโก ยังตองถูกควบคุมกํากับดูแลตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศน้ันๆ ใหตองมีการรายงานธุรกรรมดวย ซ่ึงรายละเอียดจะไดกวาไวในหัวขอ
ถัดไป  
 ประเทศศรีลังกา มีมาตรการในการกํากับดูแลควบคุมองคกรทางศาสนาพุทธโดยเฉพาะ 
ไดแก The Buddhist Temporalities Ordinance No.19 of 1931 เปนกฎหมายฉบับสําคัญท่ีเปนกลไก
หลักในการควบคุมการใชทรัพยสินของวัดในประเทศศรีลังกาในปจจุบัน โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวไดวางหลักให ทรัพยสินทุกชนิดของวัด อยูในความดูแลของทรัสตี ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดย
พระสงฆผูมีอํานาจสูงสุดในวัด เปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล ซ่ึงในกรณีของวัดท่ัวไป 
ทรัพยสินของวัด จะไดรับการบริหารจัดการโดยทรัสตี และมีการกําหนดใหทรัสตีและวัดจะตองถูก
ควบคุมตรวจสอบโดย The Commissioner-General of Buddhist Affairs หรือ ผูตรวจการณท่ัวไป
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวยังไดกําหนดหนาท่ีของทรัสตี
โดยชัดแจง ใหตองมีการจัดทําบัญชีทรัพยสิน รายรับ รายจาย และผลประโยชนของวัด ซ่ึงหากทรัส
ตีไมดําเนินการ ทรัสตีจะมีความผิดและตองถูกปรับตามกฎหมายจํานวน 200 รูป อีกท้ังยังได
กําหนดใหผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนาจะตองตรวจสอบบัญชีท่ีทรัสตีไดทํา
ข้ึนสองคร้ังตอป โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการรายงานบัญชีตอสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติไวชัดเจนวา ใหเปนหนาท่ีของทรัสตีทุกคนในการจัดทํางบการเงินของแตละบัญชีโดย 
ปดยอดทุกคร่ึงป โดยใหส้ินสุดในวันท่ี 30 ของเดือนมิถุนายน และวันท่ี 31 ของเดือนธันวาคม  
ในแตละป และใหทรัสตียื่นบัญชีไปยังผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา ภายใน
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สามสิบวันของการส้ินสุดคร่ึงปดังกลาว โดยแตละบัญชีตองมีผูลงนามรับรอง หากหากทรัสตี 
ไมดําเนินการ ทรัสตีจะมีความผิดและตองถูกปรับตามกฎหมายจํานวน 200 รูป เชนกัน นอกจากนี้ 
กฎหมายยังไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนา ในการ
ไตสวนตามสมควร และอาจดําเนินคดีกับทรัสตีท่ีมีเหตุอันสมควรวามีความนาสงสัยท่ีจะกระทํา
ความผิดอาญาฐานละเมิดทรัสต หากทรัสตีจงใจทําบัญชีท่ีไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้
อีกดวย  ถือไดวา กฎหมายของประเทศศรีลังกาในสวนท่ีควบคุมการจัดการทรัพยสินของวัด ชัดเจน
และมีสภาพบังคับในการตรวจสอบทรัพยสินของวัดใหมีความโปรงใสไดเปนอยางดี  
 สําหรับประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 การปกครองคณะสงฆ
นั้นโดยรูปแบบเปนการปกครองแบบรวมอํานาจการปกครองไวท่ีมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีคณะทํางาน
ฝายตางๆ ทําหนาท่ีปกครองคณะสงฆ ออกกฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออกคําส่ัง 
มีมติ หรือออกประกาศ จากน้ันจะมีหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีลดหล่ันกันตามสายงาน ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค และในระดับ วัด ตามกฎหมายดังกลาวกําหนดอํานาจหนาท่ีของ 
เจาอาวาส ใหมีหนาท่ีในการปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัย
อยูในวัดนั้นบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ดังนั้น เจาอาวาสจึง
เปนผูแทน วัด ซ่ึงเปนนิติบุคคล มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจการของวัดและศาสนสมบัติของวัด
ไปในทางรักษาผลประโยชนของวัดโดยมี ไวยาวัจกร ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากเจาอาวาส
ของวัด ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของพระภิกษุสงฆหรือเจาอาวาสในวัดในการดูแลการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ตลอดจนจัดทําบัญชีรายรับรายจายของวัด  
 ในสวนของหนวยงานที่มีหนาท่ีในการกํากับดูแลวัดในประเทศไทย มีหนวยงานของ
ภาครัฐ 2 หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีไดแก กรมการศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ซ่ึงสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติถือเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลควบคุมการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัดโดยตรง โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
มีหนวยงานในราชการสวนกลาง ไดแก สํานักงานศาสนสมบัติ ท่ีมีอํานาจและหนาท่ีควบคุม 
แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พ.ศ. 2557 
 นอกจากจะมีกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการบริหาร
จัดการ ควบคุมดูแลการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดแลว ในสวนของวิธีการในการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัด มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรค
ทาย ท่ีบัญญัติวา “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง” โดยมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
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พ.ศ. 2505 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดวิธีปฏิบัติอยู ซ่ึง 
เจาอาวาสมีบทบาทสําคัญในการควบคุมดูแลการบริหารงานวัด และมีเจาคณะเปนผูควบคุม 
สงเสริม แนะนําเจาอาวาส และกฎหมายยังไดกําหนดใหมีสํานักงานศาสนสมบัติทําหนาท่ีควบคุม
ในการจัดการศาสนสมบัติของวัดอีกช้ันหนึ่ง กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ดังกลาวไดวาง 
รากฐานการจัดการทรัพยสินของวัด ท้ังการจัดการที่ดิน ทรัพยสิน ตลอดจนเงินบริจาคของวัด 
กําหนดใหวัดมีการจัดทําบัญชีรับไวเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ ซ่ึงบุคคลท่ีทําบัญชีของวัด 
ไดแก พระภิกษุ แมชี อุบาสิกา หรือไวยาวัจกรท่ีไดรับมอบหมายงานจากทางเจาอาวาสใหเปนผูจัด
ประโยชนของวัด แตกฎหมายไมไดมีสภาพบังคับใหเปนหนาท่ีของวัด โดยเจาอาวาส หรือ
ไวยาวัจกร ท่ีตองปฏิบัติ ท้ังไมไดกําหนดโดยชัดแจงวาสํานักงานศาสนสมบัติตองเขามาควบคุม
ตรวจสอบอยางไร 
 อนึ่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 41 ไดบัญญัติใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ จัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหใชงบประมาณนั้นได จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาว
ไมไดบัญญัติใหตองมีการจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติของวัดแตอยางใด 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุมองคกรทางศาสนา
ของประเทศตางๆ ขางตนนั้น จะพบวา มาตรการท่ีประเทศสวนมากนํามาใชในการควบคุมการ
บริหารจัดการทรัพยสินขององคกรทางศาสนา ไดแก มาตรการตรวจสอบทางภาษีในฐานะท่ีเปน
องคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับยกเวนภาษี ดังท่ีปรากฏตามประมวลรัษฎากรของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ท่ีแมวา องคกรทางศาสนา จะไมจําตองยื่นแบบฟอรมเพื่อท่ีจะไดรับสถานะการเปนองคกร
ท่ีไดรับยกเวนภาษี แตก็ยังอาจถูกตรวจสอบการดําเนินการขององคกรได โดยกรมสรรพากรหาก
ปรากฏเหตุอันควรเชื่อไดวาองคกรนั้นไมมีคุณสมบัติจะเปนองคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษี หรือใน
ประเทศอินเดียก็เชนกัน ท่ีองคกรทางศาสนาไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็มีหนาท่ีจะตองยื่นรายงานผล
การดําเนินกิจการและรายงานบัญชีรายปท่ีผานการตรวจสอบแลวใหแกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
กํากับดูแล ซ่ึงหากไมมีการยื่นรายงาน หนวยงานนั้นก็จะถูกเพิกถอนสถานะทางกฎหมายและไมมี
สิทธิไดรับยกเวนภาษี แตประเทศไทย แมวา วัด จะเปนองคกรท่ีไดรับการยกเวนภาษี และเงินจาก
การบริจาควัดตามใบอนุโมทนาบัตรสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได ดังเชนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีท่ีทุกประเทศใหแกองคกรทางศาสนาก็ตาม แตในสวนของการตรวจสอบ วัด ตามวิธีการทาง
ภาษี ไมมีแนวทางตามกฎหมายท่ีใหกรมสรรพากรตองตรวจสอบ วัด ในฐานะเปนองคกรท่ีไดรับ
ยกเวนภาษี ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากตาม ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษี
เงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับท่ี 531) ขอ 11 วัดวาอาราม ไมตองสงรายงานการประชุมใหญ งบดุล
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และบัญชีรายไดรายจาย พรอมท้ังรายงานการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
ผานมาใหกรมสรรพากรทราบ ทําใหกรมสรรพากรยังขาดฐานขอมูลของวัดท้ังท่ีเปนหนวยงานท่ี
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ทําใหการตรวจสอบ วัด โดยกรมสรรพากรเปนไปไดยากลําบาก11 
และอาจเกิดปญหาการทุจริตในการออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมเพ่ือหักลดหยอนภาษีตามมา 
อีกดวย 
 สําหรับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ประเทศศรีลังกา กฎหมายมีความคลายคลึงกับประเทศไทย ท่ีไดกําหนดใหเจาอาวาสมีหนาท่ีในการ
ดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัด แตกฎหมายของประเทศศรีลังกามีความชัดเจนในสภาพบังคับใน
การตรวจสอบทรัพยสินมากกวาของประเทศไทย ซ่ึงหากเปรียบเทียบมาตรการของกฎหมาย
ตางประเทศดังกลาวกับกฎหมายของประเทศไทย จะพบวาประเทศไทย มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใน
การกํากับดูแลการบริหารจัดการวัดอยูพอสมควร โดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทีมี
หนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัด และมีสวนราชการกลาง คือ 
สํานักงานศาสนสมบัติ ทําหนาท่ีควบคุม แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด เชนเดียวกับประเทศศรีลังกาท่ีมี The Commissioner-General of Buddhist Affairs ทําหนาท่ี
ควบคุมดูแลการจัดการทรัพยสินของวัด แตสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยังไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินการใหวัดนําสงรายงานทางการเงินท่ีมีมาตรฐานทางบัญชีตามท่ีกําหนดสงใหแกสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดได เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซ่ึงเปนกฎหมายหลัก
ท่ีวางหลักการเกี่ยวกับการปกครองดูแลจัดการคณะสงฆ ตลอดจนทรัพยสินของวัด ไมมีสภาพ
บังคับใหแตละวัดตองจัดการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ดังจะเห็นไดวา กฎหมายวางหลักเพียงวา 
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และ
ไมไดกําหนดในกฎหมายวาใหวัดมีหนาท่ีจัดทํางบประมาณประจําปสําหรับศาสนสมบัติของวัด 
ดังเชนท่ีบัญญัติไวสําหรับศาสนสมบัติกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ประกอบ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) เปนเพียงกฎหมายท่ีกําหนดแนวทางการปฏิบัติไวอยางกวางๆ 
เทานั้น ตางจากกฎหมายของประเทศศรีลังกาที่มีสภาพบังคับใหทรัสตี หรือผูดูแลทรัพยสินของวัด
ตองจัดทําบัญชีทรัพยสินและรายรับรายจายของวัด หากไมทําจะมีความผิดตามกฎหมาย อีกท้ัง
กฎหมายของประเทศศรีลังกา ยังไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของวัด 

                                                        
11 คนไทย “สปอรต- ใจดี” บริจาคเงินปละ 5.5 หมื่นลาน สรรพากรเพ่ิงต่ืน! ขาดขอมูลยัน “ใบเสร็จ-ใบ

อนุโมทนาบัตร” จริงหรือปลอม” [online].  สืบคน 13 มีนาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2013/03/ 
personal-income-tax-structure-16/ 
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และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาใหชัดเจน ตางจากประเทศไทย ท่ีแต
ละวัดไมใสใจท่ีจะมีการจัดทําบัญชีทรัพยสินของวัดเทาท่ีควร อีกท้ังการบังคับใชกฎหมาย ใน
ประเทศไทยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลวัดก็มักปลอยปะละเลยไมเขาไปตรวจสอบบัญชี
ทรัพยสินของวัดตามท่ีกฎหมายใหอํานาจและวางแนวทางในการปฏิบัติไว บุคคลท่ีถูกกําหนดใหทํา
บัญชีภายในวัด เชน ไวยาวัจกร ก็มิไดมีความรูความสามารถโดยเฉพาะทางบัญชีทําใหการจัดทํา
บัญชีอาจเกิดขอผิดพลาดได ตางจากประเทศศรีลังกาท่ีกฎหมายไดกําหนดเลยวา ใหทรัสตียื่นบัญชี
ไปยังผูตรวจการณท่ัวไปของสํานักงานพระพุทธศาสนาตรวจสอบ และสํานักงานพระพุทธศาสนา
อาจจัดใหผูตรวจสอบบัญชีอาชีพทําการตรวจสอบบัญชีของวัดได  
 ผูเขียนมีความเห็นวา ในประเทศไทยยังมีปญหาในเร่ืองของการบังคับใชกฎหมายท่ีใช
ในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการทรัพยสินของวัด ตางจากประเทศศรี
ลังกาท่ีมีกฎหมายกําหนดหนาท่ีของทรัสตีในการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดไวอยางชัดเจน  
เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไมไดวางหลักให วัด ตองมีการจัดทํางบประมาณ
ประจําปเชนเดียวกับศาสนสมบัติกลาง อีกท้ังกฎหมายกําหนดใหการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดใหเปนวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงเปนกฎหมายลําดับรองเทานั้น ท้ังท่ีตามกฎหมาย
ดังกลาว วางหลักใหเจาอาวาสมีหนาท่ีจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี อีกท้ัง 
ยังไดบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผานทางสํานักงานศาสน
สมบัติ ในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ดังนั้น ผูเขียนจึงมี
ความเห็นวา ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความชัดเจนและมีสภาพบังคับแกเจาอาวาส โดย
ไวยาวัจกร ในการตรวจสอบศาสนสมบัติของวัดใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยนําแนวทางของประเทศศรี
ลังกาซ่ึงเปนประเทศที่ศาสนาพุทธมีความเจริญรุงเรือง มี วัด และพระสงฆมากมายท่ัวประเทศมา
ปรับใช ใหมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 41 กําหนดให วัด จัดทํา
งบประมาณประจําปของศาสนสมบัติของวัด ดวยความเห็นชอบของเจาอาวาสและเสนอตอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบแลวใหใชงบประมาณนั้นได นอกจากนี้ 
ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 กําหนดใหเปนหนาท่ีของ
ไวยาวัจกร ในการทําบัญชีทรัพยสินของวัด และบัญชีรายรับรายจายของวัด และสงใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติตรวจสอบ โดยมีการออกกฎกระทรวงกําหนดการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของวัดโดยเฉพาะ กําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจน ท่ีวัดตองมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจํา
ทุกป และนําสงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูรวบรวม และใหมีการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอมท้ังใหจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินของวัดอยางเปนระบบและ
กําหนดใหเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505  หากเจาอาวาส หรือไวยาวัจกร 
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เพิกเฉย ไมดําเนินการดังกลาว และกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานศาสนสมบัติตองตรวจสอบ
บัญชีของวัดโดยผูตรวจสอบบัญชี  
 อนึ่ง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวไมเปนการขัดตอเจตนารมณของพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แตอยางใด ในทางตรงกันขาม กลับทําใหกฎหมายดังกลาวมีสภาพ
บังคับให วัด ตองมีการจัดทํางบประมาณประจําป และจัดทําบัญชีทรัพยสินของวัด เพื่อการ
ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกรณีดังกลาวไมไดเปนการขัดกับกฎหมายท่ีมีอยูเชนกัน เนื่องจากกฎหมาย
ไดกําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลการจัดการศา
สนสมบัติของวัดอยูแลว หากมีการทําใหเกิดสภาพบังคับท่ีชัดเจนข้ึนยอมจะสงผลดีท้ังตอตัววัดเอง
ท่ีจะเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ไมถูกคนทุจริตแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบในวัด ทําให 
ไมเกิดภาพลักษณท่ีไมดีแกศาสนา และสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันตอพุทธศาสนิกชนท่ีตองการ
ทําบุญทํานุบํารุงศาสนา และไมสงผลกระทบตอพุทธศานิกชนท่ีตองการทําบุญอยางแทจริง 
 นอกจากนี้ วิธีการบังคับใหตองมีการรายงานผลการดําเนินงานและรายงานบัญชีของ
องคกรทางศาสนาโดยนําสิทธิประโยชนในทางภาษีมาเปนเง่ือนไขดังเชนท่ีปรากฏในกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเปนอีกวิธีการท่ีจะทําใหองคกรทางศาสนาตระหนักถึงความจําเปนใน
การจัดทําบัญชีรายรับรายจายขององคกร ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพราะหากถูก
ตรวจสอบและถูกเพิกถอนสถานะก็จะสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือขององคกรทางศาสนาน้ัน ทํา
ใหองคกรทางศาสนาจะตองมีการตรวจสอบภายในองคกร และถูกตรวจสอบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ควรมีการกําหนดใหกรมสรรพากร ในฐานะ
หนวยงานหลักในการจัดเก็บภาษีของประเทศ เขามามีบทบาทในการตรวจสอบ วัด ในฐานะเปน
องคกรท่ีไดรับยกเวนภาษี 

 
4.3  วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวกับการรายงาน
ธุรกรรมตามกฎหมายตางประเทศกับประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา ศาสนธุรกิจและวัด มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชเปนชองทางการฟอกเงิน 
เนื่องจากไมมีมาตรการในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดอยางเพียงพอ อีกท้ัง 
ในประเทศไทยเอง องคกรไมแสวงหากําไร รวมถึง องคกรทางศาสนา เชน วัด โบสถ หรือมัสยิด 
ก็ไมไดมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทําให
การรับรูของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินถึงขอมูลการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยท่ีเปนไปไดยาก และไมสามารถปองกันการใชวัดและศาสนธุรกิจเปนแหลงในการฟอกเงินได 
ดังนั้น ในหัวขอนี้จะไดทําการศึกษาถึงมาตรการการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงินของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจตอไป  
 ขอเสนอแนะ 40 ขอของ Financial Action Task Force (FATF) ในการตอตานการฟอก
เงินผิดกฎหมาย ไดกําหนดใหแตละประเทศตองกําหนดใหธุรกิจและผูประกอบอาชีพท่ีไมใช
สถาบันการเงินมีหนาท่ี ดังน้ี 
 (1) ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา โดยธุรกิจและผูประกอบอาชีพท่ี
ไมใชสถาบันการเงินตองตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเม่ือมีการจัดต้ังความสัมพันธ
ทางธุรกิจ หรือมีจํานวนเงินในการทําธุรกรรมตามที่กฎหมายกําหนด หรือ มีขอสงสัยวาเปนการ
ฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือมีขอสงสัยถึงความเพียงพอของขอมูลระ
ทราบตัวตนของลูกคาท่ีองคกรไดรับมา โดยอาจพึ่งพาบุคคลท่ีสามในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริง 
 (2) เก็บรักษาเอกสารท่ีจําเปนท้ังหมดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท้ังธุรกรรมภายใน 
ประเทศและธุรกรรมระหวางประเทศไวอยางนอย 5 ป 
 (3) ระบุใหทราบความเส่ียงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและประเมินความเส่ียงดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนไดในดานตางๆ 
 (4) นําแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไปปฏิบัติใหบรรลุผล 
 (5) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเงินนั้นเปนรายไดจากกิจกรรมอันเปนอาชญากรรมหรือ
เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จะตองรายงานขอสงสัยตอหนวยขาวกรอง
ทางการเงินทันที 
 จากขอเสนอแนะของ FATF ดังกลาว นําไปสูมาตรการทางกฎหมายท่ีประเทศตางๆ 
กําหนดหนาท่ีของธุรกิจและผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน รวมถึง องคกรการกุศล ในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของผูบริจาคและรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยแก
หนวยขาวกรองทางการเงินของแตละประเทศทราบ ดังนี้ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบังคับใหมี
การรายงานธุรกรรมเงินสดและการจัดเก็บขอมูลการทําธุรกรรม กฎหมายดังกลาวไดกําหนดถึงผูมี
หนาท่ีในการรายงานธุรกรรมไว โดยใหสถาบันการเงิน (Financial  Institution) เปนผูมีหนาท่ีใน
การรายงานธุรกรรม จัดใหลูกคาแสดงตนและจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมตางๆ โดยคําวา “สถาบันการเงิน” นอกจากจะหมายถึงธนาคารพาณิชยแลวตามมาตรา 
5312 (a) (2) ยังไดกําหนดนิยามใหหมายความรวมถึงธุรกิจและผูประกอบอาชีพท่ีมิใชสถาบัน
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การเงินตางๆ ดวย แตทวา องคกรไมแสวงหากําไร และองคกรทางศาสนามิไดถูกรวมอยูในนิยาม
ของ สถาบันการเงิน ตามกฎหมายน้ีแตอยางใด รายละเอียดผูเขียนไดกลาวถึงไวในบทที่ 3 แลว 
 ประเทศอินเดีย The Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) เปนกฎหมาย
ท่ีบังคับใหมีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินท่ีเช่ือมโยงกับความผิดมูลฐานท่ีถูกสืบสวนโดย
หนวยงานในการบังคับใชกฎหมายของสวนกลางและระดับมลรัฐท่ีเกี่ยวของ และเปนกฎหมายท่ี
กําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการคดีฟอกเงินไว ซ่ึง
ตามมาตรา 12 แหง The Prevention of Money Laundering Act, 2002 ไดกําหนดใหหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีในการรายงาน (Reporting Entity) ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทซ่ึงทําหนาท่ีเปน 
คนกลาง หรือบุคคลซ่ึงดําเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด มีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบยืนยันหลักฐานการแสดงตนของลูกคา เก็บรักษาหลักฐานในการรายงานธุรกรรม และ
จัดหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมรายงานใหแกหนวยขาวกรองทางการเงินของประเทศ
อินเดียสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมที่ตองรายงาน ตลอดจนวิธีการรายงาน 
ชวงเวลาในการเก็บรักษาหลักฐาน ไดมี “ประกาศกรมสรรพากร กระทรวงการคลังท่ี 9/2005 กฎวา
ดวยการเก็บรักษาหลักฐานและการรายงานธุรกรรม (Notification No. 9/2005-Rules for Record 
Keeping and Reporting)” ท่ีเปนการประกาศกฎวาดวยการเก็บรักษาหลักฐานลักษณะและมูลคาของ
ธุรกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานและวิธีการในการเก็บรักษา และระยะเวลาในการจัดหาขอมูลและ
การตรวจพิสูจนทราบหลักฐานตัวตนของลูกคาของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทท่ีทําหนาท่ี
เปนคนกลางของตลาดหลักทรัพย โดยมีกฎท่ีสําคัญ ท่ีมีผลทําใหตองมีการรายงานธุรกรรมสําหรับ
องคกรไมแสวงหากําไร ไดแก 
 กฎขอ 3ท่ีไดกําหนดใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานทุกหนวยงานตองเก็บรักษา
หลักฐานธุรกรรมทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีมูลคามากกวาหนึ่ง
ลานรูปหรือมูลคาเทียบเทาจํานวนดังกลาวเมื่อเปนเงินตราตางประเทศ และตองสงหลักฐานการทํา
ธุรกรรมใหแกผูอํานวยการ FIU-IND ตามขอมูลเทาท่ีมีอยูของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงาน 
สําเนาของขอมูลเชนวานั้นตองถูกรักษาไวโดยเจาหนาท่ีระดับบริหารเพ่ือเปนหลักฐานอยางเปน
ทางการตอไป ตามกฎขอ 7(2) และเจาหนาท่ีระดับบริหาร (the Principal Officer) ของหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีในการรายงานตองจัดหาขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวสงใหแกผูอํานวยการทุกๆ
เดือน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น ตามกฎขอ 8(1) ซ่ึงองคกรไมแสวงหากําไร 
ตามกฎดังกลาวไดใหคํานิยามไววา หมายถึง หนวยงานหรือองคกรใดซ่ึงไดจดทะเบียนเปนทรัสต 
หรือ สมาคม ภายใต the Societies Registration Act, 1860 หรือกฎหมายของรัฐอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน หรือ บริษัทซ่ึงจดทะเบียนภายใตมาตรา 25 แหง the Companies Act, 1956 
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 กรณีท่ีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานหรือ กรรมการบริหารที่ถูกกําหนดของ
หนวยงานนั้นหรือพนักงานของหนวยงานน้ัน ละเลยไมกระทําการดังกลาวในมาตรา 12 ตองถูก
ลงโทษปรับเงินเปนจํานวนไมนอยกวา 10,000 รูป แตไมเกิน 100,000 รูปในการกระทําผิดในแตละ
คร้ัง ตามท่ีบัญญัติไวใน The Prevention of Money Laundering Act, 2002 มาตรา 13 (2)(d)   
 จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาทรัสตการกุศลของประเทศอินเดีย ไมวาจะ
เปนวัด โบสถ หรือมัสยิด องคกรนอกภาครัฐ (NGOs) สถาบันการศึกษา หรือสมาคม หากได
ลงทะเบียนเปนองคกรไมแสวงหากําไร (NPOs) มีหนาท่ีตองเปดเผยแหลงท่ีมาของเงินทุน และ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ใชเงินจํานวนมากอยางละเอียดผานทางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานที่
ตองรายงานการทําธุรกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรตอหนวยขาวกรองทางการเงินแหงประเทศ
อินเดีย (FIU-IND) ซ่ึงการท่ีใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมทําการรายงานธุรกรรม
ขององคกรไมแสวงหากําไรน้ัน จะทําใหมีปริมาณขอมูลการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรรสงสัยใน
กรณีขององคกรไมแสวงหากําไรมากยิ่งข้ึนและนําไปสูการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ี
กระทําผานองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีประสิทธิมากกวาเดิม 
 ประเทศเม็กซิโก มาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญในการควบคุมดูแลองคกรไมแสวงหา
กําไร ซ่ึงรวมถึงองคกรทางศาสนา ไดแก มาตรการตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในการปองกันและ
การระบุทราบธุรกรรมและรายไดซ่ึงมีท่ีมาจากส่ิงผิดกฎหมาย (Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de ProcedenciaIlícita.) ท่ีไดบัญญัติให การรับบริจาค
โดยสมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร อยูในนิยามของ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการฟอกเงิน 
(Vulnerable Activities)มีผลทําให การรับบริจาคโดยสมาคมและองคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงมีมูลคา
เทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 1605 วัน ตองจัดใหมีการแสดงตน 
และสมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรมีหนาท่ีตองรายงานตอเลขาธิการฯ เม่ือจํานวนเงินบริจาคมี
มูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง 3210 วันนอกจากน้ี ยังมี
กฎเกณฑการรายงานธุรกรรมซ่ึงออกภายใตกฎหมายดังกลาวซ่ึงไดวางหลักการรายงานธุรกรรมซ่ึง
เปนรายละเอียดในทางปฏิบัติไว ซ่ึงไดกลาวไวในบทที่3 แลว 
 หากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม ไมดําเนินการรายงาน ไมปฏิบัติตาม
หนาท่ีในการระบุทราบตัวตนของลูกคา หรือหนาท่ีในการรายงาน รายงานท่ีบกพรองหรือไม
เพียงพอ หรือมีสวนรวมในการดําเนินการท่ีจายหรือเร่ิมกิจการดวยเงินสดปริมาณเกินกวาท่ีกําหนด
ไวสําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย จะตองถูกลงโทษปรับจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของ
รัฐบาลกลางต้ังแต 200วัน ถึง 65,000 วัน (1,027 ดอลลารสหรัฐถึง 333,881 ดอลลารสหรัฐ) และ
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อาจถูกลงโทษจําคุกต้ังแต 2 ถึง 8 ป และโทษปรับจํานวนเทียบเทาคาจางข้ันตํ่าของรัฐบาลกลาง
ตั้งแต 2,000 วัน (10,273 ดอลลารสหรัฐ)   
 จากผลของกฎหมายดังกลาวทําใหองคกรไมแสวงหากําไร โบสถ พรรคการเมือง และ
องคกรอ่ืนในประเทศเม็กซิโก ตองมีหนาท่ีในการรวบรวมบันทึกขอมูลหลักฐานการแสดงตนของ 
ผูบริจาค รายงานการทําธุรกรรมและการระบุตัวตนของผูบริจาคไปยังเจาหนาท่ีภาษีอากรเปนราย
เดือนถึงการไดรับเงินบริจาคท่ีมีมูลคามากกวาประมาณ 200,000 เม็กซิกันเปโซและหากจํานวนรวม
ของเงินบริจาคภายใน 6 เดือนมีมูลคาเทากับจํานวนดังกลาว ก็ตองมีการรายงานเชนกัน และเก็บ
รักษาปกปองปองกันการทําลายและการปกปด ขอมูลและเอกสารเก่ียวกับกิจกรรมซ่ึงมีความเส่ียง
ตอการฟอกเงิน รวมท้ังขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคาหรือผูใชบริการ 
 ประเทศศรีลังกา มีกฎหมาย Financial Transactions Reporting Act No. 06 of 2006 
(FTRA) เปนกฎหมายท่ีกําหนดให “สถาบัน (Institutions)” มีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกรรมทางการเงินท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เพื่อประโยชนในการปองกัน สืบหา สอบสวนและ
ดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการกําหนดให
สถาบันตามกฎหมายนี้ ตองดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง และกําหนด
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมของสถาบันตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยคําวา สถาบัน ตามกฎหมายดังกลาว ไดแก สถาบันท่ีดําเนินธุรกิจทางการเงิน และสถาบันท่ี
ไมไดดําเนินธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงกฎหมายมิไดบัญญัติใหองคกรไมแสวงหากําไรมีหนาท่ีตอง
รายงานธุรกรรมตอหนวยขาวกรองทางการเงินแตอยางใด เนื่องจากมิไดอยูในความหมายของธุรกิจ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินท่ีกฎหมายกําหนด (designated non-finance business) รายละเอียดผูเขียนได
กลาวถึงไวในบทที่ 3 แลว 
 สําหรับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ไดกําหนดให
สถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดิน และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหนาท่ีตองรายงานการทํา
ธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไดแก  
 1.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ีปรึกษาใน
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงิน 
 2.  ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับท่ีประดับดวยอัญ
มณี เพชรพลอย หรือทองคํา 
 3.  ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต 
 4.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
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 5. ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและ 
คาของเกา 
 6.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 7.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
 8.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง 
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 9.  ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
 และไดกําหนดโทษในกรณีท่ี สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพบางประเภทซ่ึงมิใช
สถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 ฝาฝนไมรายงานการทําธุรกรรม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสน
บาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
ตามมาตรา 62 และหากรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตองแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 63 สวนสํานักงานท่ีดินตามมาตรา 15 ฝาฝนไมรายงานการทํา
ธุรกรรมหรือรายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จฯ ไมตองรับโทษตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ เนื่องจากมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีอยู
แลว 
 ธุรกรรมที่ผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ธุรกรรมท่ัวไปที่ตองรายงาน กลาวคือ เปนธุรกรรมท่ีทํากันตามปกติท่ัวไป แตมี
ลักษณะเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดมูลคาของธุรกรรมท่ี
ตองรายงานไว กลาวคือ ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ตอง
รายงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนต้ังแต 2,000,000 บาท (สองลานบาท) ข้ึนไป 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (6) ตองรายงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวน
ตั้งแต 500,000 บาท (หาแสนบาท) ข้ึนไป และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ 
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(9) ตองรายงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนตั้งแต 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 
ข้ึนไป 
 2.  ธุรกรรมท่ีมีลักษณะท่ีตองรายงาน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เรียกธุรกรรมประเภทน้ีวา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึงตามมาตรา 3 กําหนดนิยาม
ของ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ใหหมายความวา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวากระทําข้ึนเพื่อ
หลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจ
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ท้ังนี้ ไมวา
จะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทํา
ธุรกรรมดังกลาวดวย 
 นอกจากหนาท่ีในการายงานธุรกรรมดังกลาวแลว กฎหมายยังไดกําหนดใหหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีในการรายงาน มีหนาท่ีอ่ืนๆ อีก ไดแก หนาท่ีในการจัดใหลูกคาแสดงตน หนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเส่ียงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา และการ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา หนาท่ีในการจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริง
ตางๆเกี่ยวกับธุรกรรม ,หนาท่ีในการเก็บรักษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึก
ขอเท็จจริง 
 จะเห็นไดวา กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มิไดมีการกําหนดใหองคกร
ทางศาสนา เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ เนื่องจาก องคกรไมแสวงหากําไรและองคกรทางศาสนา ไมไดอยูในนิยามคําจํากัดความ
ของผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ทําใหจะมีการรายงานธุรกรรมท่ีกระทําโดยองคกรทางศาสนา 
ตอเม่ือธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมที่มีมูลคาตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยซ่ึงกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดิน หรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
ตองรายงานจากหลักกฎหมายฟอกเงินของประเทศตางๆ ขางตน สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบ 
กฎหมายปองกันการฟอกเงินของแตละประเทศไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบกฎหมายปองกันการฟอกเงินของแตละประเทศ 
 

ประเทศ  สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก  ไทย  ศรีลังกา 
ระบบ
กฎหมาย 

จารีตประเพณี 
(Common Law) 

จารีตประเพณี 
(Common Law) 

ประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) 

ประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) 

ผสมระหวาง
สองระบบ
กฎหมาย 

กฎหมาย 
ฟอกเงิน 

บัญญัติแยกเปน
กฎหมายพิเศษ 

บัญญัติแยกเปน
กฎหมายพิเศษ 

ความผิดฐานฟอก
เงินบัญญัติไวใน
กฎหมายอาญา  

บัญญัติแยกเปน
กฎหมายพิเศษ 

บัญญัติแยกเปน
กฎหมายพิเศษ 

กฎหมาย 
ฟอกเงิน 

  แตในสวนของ
การรายงาน------
ธุรกรรมไดมีการ
บัญญัติแยกเปน
กฎหมายพิเศษ 

  

ฐานความ 
ผิดตาม
กฎหมาย 
ฟอกเงิน 
 

ความผิดมูลฐาน 
(List Approach) 

ความผิดมูลฐาน 
(List Approach) 

อาชญากรรม
รายแรง (Serious 
Crimes) 

ความผิดมูลฐาน 
(List Approach) 

ความผิดมูลฐาน 
(List Approach) 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

ประเทศ  สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก  ไทย  ศรีลังกา 
 
 

 
 
องคกรท่ีมี
หนาท่ี 
รายงาน
ธุรกรรม 

 

- ธนาคารพาณิชย 
- ตัวแทนหรือ
สาขาของ
ธนาคาร
ตางประเทศที่
อยูในประเทศ
สหรัฐฯ 

- นายหนาหรือ
ผูคาหลักทรัพย 

- บริษัท
ประกันภัย 

- สถาบัน 
ออมทรัพย 

- ผูแลกเปล่ียน
เงินตรา 

- ผูออก ผูขายฝาก 
แคชเชียรเช็ค   
เช็คเดินทาง  
เช็คธนาณัติหรือ
ตราสารอื่นที่
คลายกัน 

- โรงรับจํานํา 
- บริษัทเงินทุน 
- ตัวแทนการ
ทองเที่ยว 

- ผูดําเนินการ
เก่ียวกับระบบ
บัตรเครดิต 

- ธนาคาร 
- สถาบัน
การเงิน 

- บริษัทซึ่งทํา
หนาที่เปนคน
กลาง 

- คาสิโน 
- บริษัทที่ทํา
หนาที่จด
ทะเบียน
หลักทรัพย
หรือ ใบหุน
หรือ----- 
ตัวแทนบริษัท
ดังกลาว 

- ตัวแทนในการ
ซื้อขายอสังหา 
ริมทรัพย 

- ผูประกอบ
ธุรกิจซื้อขาย
โลหะมีคา  
อัญมณี และ
สินคามูลคาสูง
อื่นๆ  

- บุคคลที่มีสวน
รวมกับการ
เก็บรักษาและ 

 การบริหาร 

- สถาบันการเงิน 
- ธุรกรรมที่ใช
บัตรเดบิต บัตร
เครดิต หรือ 
บัตรเติมเงิน 

- ธุรกรรมเช็ค
เดินทาง 

- การใหกูยืมเงิน
สําหรับ
ผูบริโภค การ 
ค้ําประกัน 
สินเช่ือหรือ
เงินกู 

- ธุรกิจที่
เก่ียวกับอสังหา 
ริมทรัพย 

- การขายโลหะ 
มีคา หินมีคา 
เพชรพลอย 
หรือนาฬิกา  

- การประมูล 
หรือการขาย
ผลงานศิลปะ
เชิงพาณิชย  

- การขาย
ยานพาหนะ  

- ธุรกรรมที่
เก่ียวของกับ  

- สถาบันการเงิน 
- สํานักงานที่ดิน 
- ผูประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา 16 
ไดแก 

 (1) ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
การดําเนินการ 
การใหคําแนะนํา 
หรือการเปนที่
ปรึกษาในการ
ทําธุรกรรมที่----
---เก่ียวกับการ
ลงทุนหรือการ
เคล่ือนยาย
เงินทุนที่ไมใช
สถาบันการเงิน 

 (2) ผูประกอบ
อาชีพคาอัญมณี 
เพชรพลอย 
ทองคํา หรือ
เครื่องประดับที่
ประดับดวยอัญ
มณี เพชรพลอย  

 หรือทองคํา 
 (3) ผูประกอบ
อาชีพคาหรือให
เชาซื้อรถยนต 

- สถาบัน
การเงิน 

- การบริหาร
จัดการพอรต
ใหแกบุคคล
อื่น 

- ลงทุน บริหาร
หรือจัดการ 
เงินในนาม
ของบุคคลอื่น 

- การเก็บ------

รักษาและการ
บริหารเงินสด
หรือ
หลักทรัพย  
ในนามของ
บุคคลอื่น 

- บริการรักษา
ความ
ปลอดภัยแก
ทรัพยสิน 

- รับรองหรือ
เปนผูหา
ประกันภัยให
และเปนคน
กลาง หรือ
ตัวแทน 

- ใหบริการ--- 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 
ประเทศ  สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก ไทย ศรีลังกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรท่ีมี
หนาท่ี
รายงาน
ธุรกรรม 
 

- ผูมีอาชีพ
จําหนายเพชร 
อัญมณี ทองคํา 

- ที่ทําการ
ไปรษณีย 

- ที่ทําการโทรเลข 
- ธุรกิจเก่ียวกับ
การขาย
ยานพาหนะ 

- คาสิโน 
- ธุรกิจอื่นๆ ที่
กําหนดโดย
รัฐมนตรี
กระทรวง 
การคลัง 

 เงินสดหรือ
หลักทรัพยที่มี
สภาพคลองใน
นามของ
บุคคลอื่น  

- บุคคลซึ่ง
ดําเนิน
กิจกรรมอื่นใด
ตามท่ีรัฐบาล
กลางประกาศ
หรือกําหนด
เปนครั้งคราว 

 เกราะปองกัน
ยานพาหนะหรือ
สิ่งปองกัน
อสังหาริมทรัพย  

- ธุรกรรมที่
เก่ียวของกับการ
รักษาความ
ปลอดภัยการ
ขนสงและเงินสด 
และบริการจัดการ
สิ่งของที่มีคา  

- การประกอบ
อาชีพอิสสระใน
การใหบริการ
โอนอสังหา ริม
ทรัพย และการ
ดําเนินการตางๆ 
ที่เก่ียวกับการ
จัดต้ัง บริหารงาน 
ดําเนินงาน ควบ
รวมกิจการ และ
การยุบเลิก ทรัสต
และองคกรธุรกิจ 

- บริการรับรอง
ลายมือช่ือและ
เอกสาร 

- การรับเงินบริจาค
ของสมาคมและ
องคกรไม
แสวงหากําไร  

(4) ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
นายหนาหรือ
ตัวแทนซื้อขายอ
สังหาริมทรัพ 

(5) ผูประกอบ 
อาชีพคาของเกา 

(6) ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
สินเช่ือสวน
บุคคลภายใตการ
กํากับสําหรับผู
ประกอบธุรกิจ 
ที่มิใชสถาบัน
การเงิน 

(7) ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส 
ที่มิใชสถาบัน
การเงิน 

(8) ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
บัตรเครดิตที่
มิใชสถาบัน
การเงิน(9) 
 ผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับ
การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

 บริหารทรัสต
หรือการจัดการ
การลงทุน หรือ
โครงการหลัง
เกษียณอายุ 

- คาสิโน รวมถึง
บุคคลที่ทําธุรกิจ
เหลาน้ีทาง
อินเทอรเน็ต 

- ตัวแทนในการ
ทําธุรกรรมของ
ลูกคาในการ 
ซื้อหรือขาย
อสังหาริมทรัพย 

- ผูคาโลหะมีคา 
อัญมณี และหิน
สังเคราะห  

- ทนายความ ผูทํา
คํารับรองลายมือ
ช่ือและเอกสาร 
ผูประกอบอาชีพ
กฎหมายอิสระ
อื่นๆ และ 
นักบัญชี 

- ทรัสต หรือ
บริษัทผูให 
บริการ หรือ
กิจการเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มี
ลักษณะ
คลายคลึงกัน  
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 
ประเทศ  สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก ไทย ศรีลังกา 

องคกรท่ีมี
หนาท่ีรายงาน
ธุรกรรม 
 

  - การคา
ตางประเทศ  

-  การกอสิทธิ 
ของบุคคลในการ
ใชหรือการให
เชาอสังหา ริม
ทรัพย 

 

 - หนวยงาน
ตางประเทศอื่น
ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
ตามที่กฎหมาย
อื่นกําหนด 

- ธุรกิจอื่นที่
กําหนดเปน 
ครั้งคราวโดย
กระทรวง 

การกําหนด 
ใหองคกร 
ไมแสวงหากํา 
ไรมีหนาท่ีใน
การราย งาน
ธุรกรรมตาม
กฎ-หมาย
ฟอกเงิน 

ไมมี มีการกําหนดให
หนวยงานที่มี
หนาที่ในการ
รายงานทุก
หนวยงานตอง
รายงานธุรกรรม
ทั้งหมดท่ีเก่ียวของ
กับรายรับโดย
องคกรไมแสวงหา
กําไร 

- มีการกําหนด 
ใหองคกรไม
แสวงหากําไร มี
หนาที่ตองระบุ
ทราบตัวตนของ
ผูบริจาค และ
รายงานการทํา
ธุรกรรมตอ
กระทรวง 
การคลัง 

ไมมี ไมมี 

 
มูลคา
ธุรกรรมของ
องคกรไม
แสวงหากําไร
ท่ีตองรายงาน 

ไมมีการ
กําหนดให
องคกรไม
แสวงหากําไร 
มีหนาที่ใน 
การรายงาน
ธุรกรรม 

หนวยงานที่มี
หนาที่ในการ
รายงานทุก
หนวยงานตอง 
เก็บรักษาหลักฐาน
ธุรกรรมทั้งหมดท่ี
เก่ียวของกับรายรับ
โดยองคกรไม
แสวงหากําไรท่ีมี
มูลคามากกวา  

- หากมีการรับ
บริจาคท่ีมีมูลคา
เทากับหรือ
มากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจาง
ขั้นตํ่าของรัฐบาล
กลาง 1,605 วัน 
หรือประมาณ
8,244 ดอลลาร
สหรัฐ (ประมาณ 
263,808 บาท)  

ไมมีการ
กําหนดใหองคกร
ไมแสวงหากําไร
มีหนาที่ในการ
รายงานธุรกรรม 
แตผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา 
16 ซึ่งเปน
หนวยงานที่มี
หนาที่ในการ
รายงานธุรกรรม  

ไมมีการกําหนด 
ใหองคกรไม
แสวงหากําไรมี
หนาที่ในการ
รายงานธุรกรรม  
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เม็กซิโก ไทย ศรีลังกา 

มูลคา
ธุรกรรมของ
องคกรไม
แสวงหากําไร
ท่ีตองรายงาน 

 หน่ึงลานรูป 
(ประมาณ------- 
520,014.01 บาท) 
หรือมูลคาเทียบ 
เทาจํานวนดังกลาว
เมื่อเปนเงินตรา
ตางประเทศ และ
ตองสงหลักฐาน
การทําธุรกรรม
ใหแกผูอํานวยการ
FIU-IND 

 สมาคมและ
องคกรไม
แสวงหากําไร 
ตองระบุทราบ
ตัวตนของผู
บริจาค 

-  หากมีมูลคา
เทากับหรือ
มากกวาจํานวน
เทียบเทาคาจาง
ขั้นตํ่าของ
รัฐบาลกลาง 
3,210 วัน หรือ
ประมาณ16,488 
ดอลลารสหรัฐ 
(ประมาณ 
527,616บาท)
สมาคมและ
องคกรไม
แสวงหาตอง
ระบุทราบตัวตน
ของผูบริจาค
และรายงานการ
ทําธุรกรรมตอ
กระทรวง 
การคลัง 

 จะตองรายงาน 
 ธุรกรรม ที่มีมูลคา
แตกตางกันตาม
อาชีพ ไดแก 

 - ผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 
วรรคหน่ึง (1) (2) 
(3) (4) (5) และ (8) 
ตองรายงานใน
กรณีเปนธุรกรรมที่
ใชเงินสดมีจํานวน
ต้ังแต 2,000,000 
บาท ขึ้นไป 

-  ผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 
วรรคหน่ึง (6) ตอง
รายงานในกรณี
เปนธุรกรรมที่ใช
เงินสดมีจํานวน
ต้ังแต 500,000 
บาท ขึ้นไป  

-  ผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 
วรรคหน่ึง (7) และ 
(9) ตองรายงานใน
กรณีเปนธุรกรรมที่
ใชเงินสดมีจํานวน
ต้ังแต 100,000 
บาท ขึ้นไป 
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 จากตารางดังกลาว จะพบวา กฎหมายของประเทศไทยในสวนของมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองคกรทางศาสนา ยังไมครอบคลุมเพียงพอในการปองกัน
การฟอกเงิน ท้ังท่ีแทจริงแลว วัด เปนอีกสถานที่หนึ่ง ท่ีมีเงินและทรัพยสินหมุนเวียนเปนจํานวน
มาก และมีบุคคลท่ีเกี่ยวของกับวัด ท้ังในฝายสงฆ และฝายฆราวาส จํานวนมาก ดังท่ีไดวิเคราะห
มาแลววาประเทศไทย ศาสนธุรกิจและองคกรทางศาสนา มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชในการฟอกเงินมาก
ยิ่งข้ึนในปจจุบัน เนื่องจากไมมีกฎหมายท่ีกํากับดูแลองคกรทางศาสนาท่ีมีสภาพบังคับใหมีการ
จัดทําบัญชีทรัพยสิน ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนตรวจสอบความโปรงใสของการดําเนินกิจกรรมของ
วัด ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอินเดียและเม็กซิโกแลว สองประเทศดังกลาวไดมี
การกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไรตองมีการรายงานธุรกรรมท่ีเปนการรับบริจาคโดยองคกรไม
แสวงหาผลกําไร แมในประเทศอินเดียจะไมไดกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีในการรายงาน
โดยตรงแตก็มีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดแจงโดยเฉพาะวา หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานตอง
รายงานธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไรโดยเหตุท่ีท้ังสองประเทศดังกลาว
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหองคกรไมแสวงหาผลกําไรตองมีการรายงานธุรกรรม ก็สืบเนื่องมาจากการ
ท่ีองคกรไมแสวงหาผลกําไรในประเทศนั้นๆ ประสบปญหาถูกใชในการฟอกเงินโดยผูกระทํา
ความผิด โดยเฉพาะนักการเมือง นักธุรกิจ และนักคายาเสพติดเชนกัน  
 ตัวอยางเชน ในประเทศเม็กซิโก ป 2005 บาทหลวง Ramon Godinez ออกมายอมรับ 
ตอส่ือวา โบสถทองถ่ินหลายแหงท่ัวประเทศเม็กซิโกรับเงินบริจาคจากผูคายาเสพติด แตถูกอางวา
เงินนั้นบริสุทธ์ิ มาจากงานท่ีถูกกฎหมาย12 นอกจากนี้บาทหลวงยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา ในชวงตน
ปดังกลาว มีเงินจากการคาโคเคน กัญชา และยาบา ขามประเทศมูลคากวาพันลานดอลลารถูกบริจาค
ใหกับการเรียนการสอนศาสนา13 หรือกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะมิไดมีการกําหนดให
องคกรไมแสวงหากําไรมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอกรมสรรพากร แตองคกรทางศาสนา
ก็มีความเส่ียงท่ีถูกใชในการฟอกเงินเชนเดียวกัน กลาวคือ เม่ือเดือนเมษาย 2015 ผูนําวัดฮินดูแหง
หนึ่งในรัฐจอรเจีย ลูกคร่ึงอินเดียอเมริกัน นามวา Annamalai Annamalai ถูกตัดสินใหจําคุกเปนเวลา 
27 ป ในความผิดฐานฉอโกงธนาคารและภาษี ฟอกเงิน และใชรายไดของวัดไปเพื่อจัดเก็บเปน
เงินทุนสวนตัว โดยนาย Annamalai โนมนาวใจใหเหยื่อของเขาวาพวกเขามีปญหาและตองการ
คําแนะนําทางศาสนา และหลังจากนั้นจะแสวงหาผลประโยชนจากจุดออนของพวกเขาในการหา

                                                        
12 Bishop admits church has received drug money, theGuardian  [online]. Retrieved 2015, May 28 

Available from http://www.theguardian.com/world/2005/sep/22/mexico             
13 Church in row over "purified" drug money, Reuters [online].  Retrieved 2015, May 28 Available 

from http://www.informationliberation.com/test.php?id=1549   
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ประโยชนทางการเงินสวนบุคคล โดยนาย Annamalai จะสรางรายไดผานทางวัดฮินดูแหงรัฐ
จอรเจีย (Hindu Temple of Georgia) โดยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมแกลูกศิษยผูติดตามเขาเพ่ือ
แลกเปล่ียนกับการใหบริการทางศาสนาหรือท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงในกรณีปกติ ลูกศิษยของเขาจะทํา
ธุรกรรมโดยตกลงท่ีจะซ้ือบริการตามปกติ ตามราคาท่ีตกลงไว และใหหมายเลขบัตรเครดิตโดยการ
โทรศัพทยืนยันการชําระเงิน แตเขามักจะเรียกเก็บเงินหลายคร้ัง และในราคาเกินกวาท่ีตกลงไวกับ
ลูกศิษย ซ่ึงเม่ือลูกศิษยโตแยงไปยังบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต เขาจะย่ืนเอกสารอันเปนเท็จใหแก
บริษัทบัตรเครดิตเพ่ือสนับสนุนการเรียกเก็บเงินโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงรายไดท่ีเขาไดรับจากวัด
แหงนี้ ผานทางบริษัทบัตรเครดิต จะถูกนําไปใชสวนตัวสําหรับตัวเขาและครอบครัว ในการซ้ือบาน 
อสังหาริมทรัพย รถยนตหรู จํานวนมาก และบางสวนถูกนําไปฝากยังบัญชีธนาคารในประเทศ
อินเดีย เขาปกปดทรัพยสินโดยการเปล่ียนแปลงเงินท่ีไดรับบริจาคมาโดยวัดไปยังบัญชีเงินฝากโดย
ใชช่ือองคกรท่ีแตกตางกัน นาย Annamalai ยังถูกตัดสินวามีความผิดฐานฟอกเงิน จากการใชรายได
จากการกระทําความผิดฐานฉอโกงการลมละลายไปเพ่ือชําระหนี้จํานองทรัพยสินของเขา หรือ
จายเงินใหแกตัวเขา และเขายังถูกพิพากษาวามีความผิดฐานจงใจขัดขวางและสงอีเมลอันเปนเท็จแก
กรมสรรพากร14  
 เม่ือ วัด และองคกรทางศาสนา มีความเสี่ยงตอการเปนแหลงในการฟอกเงินท้ังใน
ประเทศไทย และตางประเทศ รัฐ จึงควรท่ีจะมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการรายงาน
ธุรกรรมที่มีความชัดเจน และเหมาะสมเพ่ือบังคับใชเชนเดียวกันกับสถาบันการเงิน และผูประกอบ
อาชีพอ่ืน วิธีการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการนํามาตรการในการ
รายงานธุรกรรมมาใช ยอมจะเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีสําคัญท่ีชวยในการแกไขปญหาดังกลาวได แมวาตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การทําธุรกรรมทางการเงินของวัด 
จะมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมอยูแลว ไดแก สถาบันการเงิน ก็ตาม แตเนื่องจาก
หากจะรอใหสถาบันการเงิน ทําหนาท่ีรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินอาจเนิ่นชา ไมทันการณ เนื่องจากในปจจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทย มีอยูเปน
จํานวนมาก และแตละแหงก็มุงท่ีจะแขงขันกันในเชิงธุรกิจ อาจทําใหจํานวนของพนักงานท่ี
ใหบริการลูกคาไมเพียงพอตอการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกท้ัง 
สถาบันการเงิน เปนองคกรหลักท่ีมีการทําธุรกรรมเปนจํานวนมากในแตละวัน และมีการทํา

                                                        
14  Indian American Temple Leader Gets 27 Years for Bank, Tax Fraud, INDIA WEST [online], 

Retrieved 2015, May 28 Available from  http://www.indiawest.com/news/global_indian/indian-american-
temple-leader-gets-years-for-bank-tax-fraud/article_07812e20-e3b4-11e4-84e6-13d750f47b42.html  
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ธุรกรรมเงินสดผานสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก สถาบันการเงิน จึงตองแบกรับภาระรายงาน
ธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะในดานของการรวบรวมเอกสารหลักฐาน การรายงานธุรกรรม การ
ฝกอบรมพนักงาน ดังนั้น การรายงานธุรกรรมผานทางสถาบันการเงินอาจมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผานทางวัดและศาสนธุรกิจไมดีพอเทาท่ีควร เพื่อเปนการ
ปองกัน วัด ไมใหกลายเปนแหลงในการอําพรางเงินท่ีไดจากการกระทําความผิด หรือการฟอกเงิน 
การที่ให วัด โดยไวยาวัจกร ทําหนาท่ีในการรายงานการทําธุรกรรมโดยตรงตอสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินยอมจะเปนการดีกวา ทําใหสามารถตรวจสอบเสนทางการฟอกเงินได
รวดเร็วกวาดวย  
 ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความเห็นวา โดยนําหลักกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับผูประกอบอาชีพ
ท่ีมิใชสถาบันการเงิน ตามคําแนะนํา 40 ประการของ FATF และกฎหมายปองกันการฟอกเงินของ
ประเทศเม็กซิโก และประเทศอินเดียมาประยุกตใช ควรมีการกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไร 
และรวมถึงวัด อยูในนิยามของผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และใหองคกรดังกลาวมีหนาท่ีในการระบุทราบตัวตนของ 
ผูบริจาค  รายงานธุรกรรมทางการเงินผานทางไวยาวัจกร หรือตัวแทนขององคกรนั้น ตลอดจนเก็บ
รักษาขอมูลการบริจาค ขอมูลการทําธุรกรรมของวัด และขอมูลระบุทราบตัวตนของผูบริจาคไวเปน
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 ท้ังนี้ มูลคาธุรกรรมท่ี วัด ตองมีหนาท่ีรายงานผานทางไวยาวัจกร ควรมีการกําหนดโดย
วิเคราะหเปรียบเทียบจากมูลคาธุรกรรมที่ประเทศอินเดีย และประเทศเม็กซิโกกําหนดใหตองมีการ
รายงาน ตลอดจนมูลคาธุรกรรมที่ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตองรายงาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวา ในแตละประเทศมี
การกําหนดมูลคาธุรกรรมท่ีองคกรไมแสวงหากําไรตองรายงานสูงพอสมควร เพื่อไมใหเกิดภาระ
แกองคกรไมแสวงหากําไรมากจนเกินไปในการรับบริจาคเงินเพ่ือการกุศล โดยมูลคาเฉลี่ยท่ี
ประเทศอินเดียและประเทศเม็กซิโก กําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไรมีหนาท่ีตองรายงาน
ธุรกรรมอยูท่ีประมาณ 500,000 บาท สําหรับ มูลคาธุรกรรมที่ตามกฎหมายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของประเทศไทย กําหนดใหสถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) ถึง 
(5) และ (8) ตองรายงานธุรกรรม คือ 2,000,000 บาท สวนมูลคาธุรกรรมท่ีผูประกอบอาชีพ ตาม
มาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. 2554 กําหนดให 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (5) ตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกคร้ังกอนการทําธุรกรรมท่ีมี
มูลคาต้ังแต 700,000 บาทข้ึนไป  
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 ผูเขียนมีความเห็นวา เม่ือพิจารณาจากมูลคาเฉล่ียของธุรกรรมท่ีแตละประเทศกําหนด 
ใหองคกรไมแสวงหากําไรตองรายงานธุรกรรม ประกอบกับ มูลคาของธุรกรรมท่ีตามพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ของประเทศไทยกําหนดใหผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 (1) ถึง (5) ซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพในการประกอบธุรกิจท่ัวไป ท่ีไมมีลักษณะเปน 
ผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงินท่ีจะตองมีการทําธุรกรรมทางการเงินในแตละวันเปน
จํานวนมากมายหลายธุรกรรม และมีปริมาณเงินสดผานเขาออกจํานวนมากดังเชนในอนุมาตรา (6) 
ถึง (9) มีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมและจัดใหลูกคาแสดงตนกอนทําธุรกรรม อีกท้ัง เพื่อไมให
กระทบถึงพุทธศาสนิกชนผูมีจิตใจบริสุทธ์ิมีความต้ังใจจริงในการทําบุญ ท่ีจะไมตองรับภาระใน
การแสดงตนกอนการบริจาค และเปนภาระแกบุคลากรของแตละวัดมากเกินไป จึงเห็นควรมีการ
กําหนดให วัด โดยไวยาวัจกร ตองจัดใหมีการระบุทราบตัวตนของผูบริจาค หากมีการทําธุรกรรม
ตั้งแต 700,000 บาทข้ึนไป (เจ็ดแสนบาทข้ึนไป)  แตหากมีการธุรกรรมต้ังแต 2,000,000 บาท ข้ึนไป 
(สองลานบาทข้ึนไป) ตองรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
4.4 วิเคราะหผลจากการท่ีกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีรายงานธุรกรรม 
 เม่ือกฎหมายในประเทศไทยท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุมวัด ยังไมมีกฎหมายใดท่ีมี
สภาพบังคับใหวัดตองมีการจัดทําบัญชีทรัพยสินท่ีมีมาตรฐานและมีการตรวจสอบจากองคกร
ภายนอก ตลอดจนไมมีกฎหมายท่ีบังคับใหวัดตองมีการรายงานการทําธุรกรรมตอหนวยงานใด 
เนื่องจากบุคคลท่ัวไปมักมองวา การทําบุญเปนการทํานุบํารุงศาสนา ยอมเปนไปดวยเจตนาดี ไม
สมควรท่ีจะไปตรวจสอบศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แตทวา หากมองในอีกมุมหนึ่ง เม่ือปริมาณเงิน
และทรัพยสินของวัดจากการบริจาคมีปริมาณมากมายมหาศาลแตไมมีกระบวนการตรวจสอบท่ีดี 
วัด อาจกลายเปนชองทางท่ีผูกระทําความผิดใชในการปกปด ซอนเรนทรัพยสินท่ีใชในการกระทํา
ความผิดได ดังนั้น จึงจําตองวิเคราะหเปรียบเทียบถึงผลดี และผลเสียของการท่ีกําหนดใหองคกร
ทางศาสนา โดยเฉพาะ วัด มีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม  
 ผลดีของการกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 1) การจัดให วัด มีการรายงานธุรกรรมและจัดใหผูบริจาคแสดงตน จะชวยใหสืบทราบ
แหลงท่ีมาของเงิน หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดได หากเกิดกรณีบุคคลที่กระทํา
ความผิดใช วัด เปนชองทางในการฟอกเงิน ทําใหงายตอการดําเนินการตรวจสอบตามรองรอย
ทางการเงินของอาชญากร เพิ่มการตรวจสอบการกระทําท่ีผิดกฎหมายไดดียิ่งข้ึน และสามารถ
ดําเนินคดีกับบุคคลผูกระทําความผิดมูลฐานและบุคคลผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินไดเร็วยิ่งข้ึน 
เนื่องจากมีการรายงานธุรกรรมโดยตรงตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อ
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เปนการพิสูจนความสุจริตของวัดในการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน หากมีการรายงานธุรกรรม
ใหแกหนวยงานภายนอกรับรู เพื่อปองกันมิใหเกิดกรณีท่ี วัด รวมมือกับผูกระทําความผิดรับบริจาค
เงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดกฎหมายแลวอางวารับมาโดยบริสุทธ์ิใจ ทําใหทรัพยสินนั้น 
กลายเปนศาสนสมบัติของวัด และไมอาจยึดหรืออายัด กลับคืนสูผูเสียหายหรือแผนดินไดอีก  
 2)  หากมีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน 
ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด เม่ือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดรับ
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยจาก วัด แลว คณะกรรมการธุรกรรมจะไดส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินไวช่ัวคราวไดทันทวงที กอนท่ีทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดจะถูกโอน จําหนาย 
ไปใหแกบุคคลอ่ืน หรือ ถูกนําไปสรางศาสนสถานทําใหไมสามารถติดตามยึดทรัพยสินคืน
เนื่องจากเปนท่ีธรณีสงฆไดอีก  
 3) ปองกันอาชญากรผูกระทําความผิด ไมใหอาศัยการทําบุญ หรือบริจาคทรัพยสินแก
วัด เปนชองทางในการปกปด ซุกซอน เปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิดหรือการฟอกเงิน และปองกันไมใหบุคคลภายในวัดเอง รวมกับอาชญากรในการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินดวย ทําใหสามารถตัดชองทางการฟอกเงินของอาชญากรอีกชองทางหนึ่ง ทํา
ใหมีการกระทําความผิดมูลฐานลดนอยลง  
 4)  สงเสริมใหแตละวัด จะตองจัดใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนระบบ 
และมีความถูกตองมากยิ่งข้ึนเนื่องจากจะตองมีการเตรียมขอมูลเพื่อรายงานการทําธุรกรรมตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงผลจากการมีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีดี 
จะทําใหสามารถปองกันบุคคลท่ีจะกระทําการโดยทุจริตตอทรัพยสินของวัดอีกทางหนึ่งดวย 
 5)  เม่ือ วัด มีระบบการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีดีพอ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
จะไมเกิดปญหาอื้อฉาวท่ีทําใหเส่ือมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทําใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปคลาย
ความเคลือบแคลงสงสัยในการทําบุญตอวัด สงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหแกพระพุทธศาสนา ทําให
ศาสนาไมถูกนํามาเปนแหลงท่ีใชในการฟอกเงินอีกตอไป และทําใหการดําเนินกิจกรรมของวัด
เปนไปเพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
 6) สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยในทางท่ีดีในดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ทําใหมีความนาเช่ือถือตอนานาประเทศมากข้ึน สรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ 
 ผลเสียของการกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม 
 1)  เปนการเพ่ิมภาระใหแกองคกรทางศาสนา โดยเฉพาะ วัด ท่ีไมมีบุคลากรเพียงพอ
ดังเชนธุรกิจหรือผูประกอบกิจการประเภทอ่ืนท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม อีกท้ัง บุคลากรใน
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วัดก็ไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการจัดทําบัญชีและบริหารจัดการทรัพยสินของวัดอยาง
เปนระบบ ทําให วัด ตองเพิ่มคาใชจายในการหาบุคลากรมาทําหนาท่ีตรงนี้ 
 2)  ทําใหเกิดขอยุงยากในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน หากตองจัดใหผูบริจาคแสดงตน
ทุกคร้ังท่ีมีการบริจาค จนอาจทําใหผูบริจาคท่ีมีจิตใจที่บริสุทธ์ิตองการท่ีจะทําบุญดวยการบริจาค
เงินทํานุบํารุงศาสนาอยางแทจริงไมอยากท่ีจะบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกวัด ยอดเงินบริจาคของ 
วัด อาจมีจํานวนลดนอยลง 
 3)  การท่ี วัด ซ่ึงเปนองคกรทางศาสนา ตองถูกตรวจสอบโดยสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเปนองคกรฝายฆราวาส อาจถูกมองวา สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเขาไปกาวกายกิจการของสงฆ ท้ังท่ี คณะสงฆ มีองคกรท่ีทําหนาท่ีในการ
กํากับดูแลอยูแลว ไดแก มหาเถรสมาคม และ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 4)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีมีหนาที่รับ
รายงานธุรกรรมจากหนวยงานตางๆตามกฎหมาย ยอมมีภาระและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากข้ึนจาก
การรับรายงานธุรกรรมเพ่ิมเติมจากองคกรทางศาสนา  
 จากการเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีใน
การรายงานธุรกรรมแลว จะพบวา ผลดีในการกําหนดให วัด มีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมน้ัน มี
มากกวาผลเสีย เนื่องจากการรายงานธุรกรรม ถือเปนการปองกันการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
และทําใหการติดตามผูกระทําความผิดมูลฐานทําไดดีกวา เนื่องจาก ทําใหขอมูลการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยไปสูสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดรวดเร็วและโดยตรง อันเปน
การตัดวงจรการกระทําความผิดตามเจตนารมณของกฎหมายฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการคุมครอง วัด ทําให วัด สามารถพิสูจนความสุจริตในการรับบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิน และเปนการคุมครอง วัด ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิด ไมวาโดยต้ังใจ หรือไมตั้งใจ เนื่องจากหากมีการรายงานธุรกรรม วัด ตลอดจน 
เจาอาวาส และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ จะไดรูถึงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคมาใน
เบ้ืองตนกอนวามีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญาหรือไม หากรูวามีความเกี่ยวของ จะได
ไมเขาไปทํานิติกรรมกับผูกระทําความผิดอันเปนการขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนและเปนการคุมครองวัด ไมใหเขาไปมีสวนในการกระทําความผิดอาญา ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลเสียท่ีเปนการสรางภาระใหแก วัด และสรางข้ันตอนท่ียุงยากในการทําบุญใหแก
ประชาชนแลวนั้น ผลดีที่จะเปนการคุมครองสังคม ศาสนาและประเทศชาติยอมมีมากกวาผลเสีย
เปนอยางยิ่ง อีกท้ัง หากมีการกําหนดจํานวนเงินของธุรกรรมหรือมูลคาของทรัพยสินท่ีตองรายงาน
ใหอยูในปริมาณท่ีสูงกวาปกติธรรมดาท่ัวไปยอมจะชวยลดจํานวนของการรายงานธุรกรรมและการ
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แสดงตนของผูบริจาคใหนอยลง ไมเปนการเพ่ิมภาระใหแก วัด และ ผูบริจาคมากจนเกินไป ดังนั้น 
ผูเขียน จึงมีความเห็นวา ควรมีการกําหนดให วัด หรือ องคกรทางศาสนามีหนาท่ีในการรายงาน
ธุรกรรมและระบุทราบตัวตนของผูบริจาคโดยผานทางไวยาวัจกรเปนผูแทนของวัดในการทําหนาที่
ดังกลาวท้ังนี้ การกําหนดจํานวนเงินหรือทรัพยสินท่ีจะตองรายงาน ควรมีจํานวนมากพอที่มีความ
เส่ียงท่ีจะถูกใชในการฟอกเงิน เพื่อไมใหกระทบถึงประชาชนท่ัวไปท่ีตองการทําบุญและวัดท่ีมีการ
ทําบุญเพื่อทํานุบํารุงศาสนาอยางแทจริง 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ดวยสภาพปญหาของสังคมท่ีวุนวาย ไรความสงบสุขในปจจุบันทําใหพุทธศาสนิกชน
เลือกท่ีจะเขาวัดและทําบุญเปนจํานวนท่ีมากข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลทําใหปริมาณเงินและทรัพยสิน
ท่ีใชในการทําบุญมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเชนกนั เนื่องจากในยุคปจจุบันที่วิถีชีวิตของคนมีความเรงรีบ
มากข้ึน การบริจาค ซ่ึงมักจะเปนการบริจาคในรูปของเงินเปนหลักเปนรูปแบบของการทําบุญท่ี
พุทธศาสนิกชนนิยมทํากันมากท่ีสุดโดยพุทธศาสนิกชนสวนมากมักจะถือวาการบริจาคทรัพยเปน
การทําบุญและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และมีความเช่ือกันวา การทําบุญจะทําใหชีวิตของพวกเขา
ดีข้ึน ทําใหปญหาตางๆที่ประสบอยูในชีวิตทุเลาเบาบางหรือหมดไป ดวยความเช่ือดังกลาวนี้เอง 
จากการสํารวจวัด 490 วัด ในพื้นท่ีครอบคลุม 5 ภาคของประเทศไทยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (นิดา) พบวา1 รายรับรวมโดยเฉล่ียของแตละวัดเทากับ 3,235,692 บาทตอป ซ่ึงรายได
สวนมากลวนมาจากเงินบริจาคในดานตางๆ และจากการท่ีการทําบุญของพุทธศานิกชนนํามาสู
รายรับจํานวนมหาศาลของวัดนี้เอง ทําใหในปจจุบัน มีกลุมคนจํานวนหนึ่งรวมถึงพระภิกษุสงฆ
บางรูป แสวงหาประโยชนจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือของพุทธศาสนิกชนโดย
การประกอบศาสนธุรกิจ 
 ศาสนธุรกิจ คือ การนําเอาพระพุทธศาสนาไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในทาง
เชิงธุรกิจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกคื็อ การอางศาสนามาบังหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางธุรกิจ 
อันเปนกิจกรรมท่ีมีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจ แตแฝงเขามากระทําตามคําสอนของพระพุทธเจา 
อันเปนกระบวนการคาขายความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยใชวัตถุหรือสัญลักษณ
ท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัยมาเปนเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชนในทาง
พาณิชย รูปแบบของศาสนธุรกิจ เชน การระดมเงินบริจาคเขาวัดโดยอางวาทางวัดมีอิทธิปาฏิหาริย
สามารถติดตอใกลชิดกับพระพุทธเจาจึงจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางยิ่งใหญ เชน การถวาย
ภัตราหารแกเจาอาวาส หรือการจัดสรางส่ิงปลูกสรางยิ่งใหญ เชน มหาเจดีย อาคารและตึกท่ีพักสงฆ
                                                 

1 จาก “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย:ความสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล,” โดย  
ณดา  จันทรสม, 2557, วารสารพัฒนบริหารศาสตร, 54(1/2557), น. 130-131 โดยสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร.   
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ตางๆ การตั้งตูรับบริจาคของตามจุดตางๆ ท่ัวไป เพ่ือนําเงินไปใชในวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป 
การจัดรูปแบบในการทําบุญสะเดาะเคราะห แกปชง การสรางภาพใหประชาชนเล่ือมใสศรัทธาแลว
ระดมเงินทําบุญเขาวัดเพื่อจัดสรางส่ิงปลูกสรางท่ียิ่งใหญ เชน พระแกวมรกตจําลองขนาดใหญ 
ตลอดจนการสรางวัตถุมงคลตางๆใหประชาชนเชาไปบูชา เปนตน 
 จากการศึกษาพบวา แมวารายรับจากเงินบริจาคและทรัพยสินของวัดจะมีปริมาณ
มากมายมหาศาล มีเงินหมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในแตละวันเปนจํานวน
มาก แตมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากบัดูแลควบคุม วัด ซ่ึงเปนองคกรไมแสวงหากําไร เปน
องคกรทางศาสนา และเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได ยังไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอไมมี
กฎหมายฉบับใดเลยที่มีสภาพบังคับใหตองมีการตรวจสอบบัญชีของวัดและรายงานขอมูลทาง
การเงิน มีเพียงกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วางแนวทางใหปฏิบัติเทานั้น 
แมแต สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลการจัดการศาสน
สมบัติของวัด แตสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยังไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัดนําสง
รายงานทางการเงินท่ีมีมาตรฐานทางบัญชีตามท่ีกําหนดสงใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ได อีกท้ัง วัด ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษี ยังไดรับการยกเวนไมตองสงบัญชีงบดุล 
หรือสงรายงานการใชจายเงินบริจาคใหกรมสรรพากรตรวจสอบ รวมถึง สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินก็ยังไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเงินวัด เวนเสียแตมีคดีท่ีเกี่ยวของ เนื่องจาก
วัดไมใชหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จะเขาไปตรวจสอบไดก็ตอเม่ือมีคดีท่ีเกี่ยวกับวัดเทานั้น ดังนั้น ศาสนธุรกิจ จึงอาจเปนชองทางท่ี
ผูกระทําความผิดมูลฐานตางๆ ใชเปนกระบวนการในการฟอกเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิดมูลฐาน หรือใชศาสนธุรกิจในการกระทําความผิดมูลฐานเสียเองแลวอาศัยวัดหรือ
การทําบุญในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาว
เพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้นผานทางการจัดระดมเงินทําบุญอีกซ่ึงเปนการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงินเชนกัน  
 จากการศึกษาถึงความเส่ียงท่ีศาสนธุรกิจจะถูกใชในการฟอกเงิน พบวา ในปจจุบัน 
ประเทศไทยกําลังประสบปญหาที่มีการประกอบศาสนธุรกิจตามวัดตางๆเปนจํานวนมาก และ 
ศาสนธุรกิจบางสวนถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดมูลฐานและการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน ดังเชนท่ีปรากฏเปนขาวใหญ กรณี อดีตพระเณรคํา ฉัตติโก ท่ีมีการใชโอกาสจากการที่
ตนเปนพระสงฆท่ีมีช่ือเสียงจูงใจใหบุคคลท่ัวไปที่มีจิตกุศล ชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการ 
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บริจาคเงินหรือทรัพยสินโดยแอบอางวาจะมีการจัดสรางพระแกวมรกตมรกตจําลองซ่ึงมีขนาดใหญ
และจัดสรางโรงพยาบาลซ่ึงแทจริงแลวไมไดมีการจัดทําข้ึนจริงดังท่ีกลาวอาง ซ่ึงเขาลักษณะเปน
ความผิดมูลฐานฐานฉอโกงประชาชน ตามมาตรา 3 (3) และฐานความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง อันมี
ลักษณะเปนปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18)  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และเม่ืออดีตพระเณรคํา ฉัตติโก ผูกระทําความผิดมูลฐานไดเงินหรือทรัพยสินจากการ
กระทําความผิดมูลฐานดังกลาวมา กลาวคือ ไดเงินหรือทรัพยสินจากการประกอบศาสนธุรกิจ
มาแลว โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาวเพ่ือซุกซอน
หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้นผานทางการจัดระดมเงินทําบุญอีก อดีตพระเณรคํา ฉัตติโก 
จึงมีความผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึงจะเห็นไดวา ศาสนธุรกิจในบางกรณีอาจเปนชองทางที่พระภิกษุใชใน
การกระทําความผิดฐานฉอโกงประชาชน ฉอโกงอันมีลักษณะเปนปกติธุระ ตลอดจนความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากหากเปนการกระทําผิดโดยพระสงฆซ่ึง
ไดรับการแตงต้ังใหปกครองคณะสงฆ พระรูปนั้นจะมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และศา
สนธุรกิจยังถูกใชเปนชองทางท่ีพระภิกษุใชในการปกปด เปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมา
จากการกระทําความผิดมูลฐานดังกลาวซ่ึงเปนการฟอกเงินไดอีกดวย  
 นอกจากนี้แลว ยังพบกรณีท่ีศาสนธุรกิจถูกใชเปนชองทางในการโอน รับโอน หรือ
เปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสิน
นั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับ
โทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ี
แทจริงการไดมาแหลงท่ีตั้งการจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด ซ่ึงเปนความผิดฐานฟอกเงินได อาทิเชน กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับการยักยอกทรัพยสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด อันมีลักษณะเปนปกติธุระซ่ึงเปน
ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 นําทรัพยสินท่ีไดรับมาจากการกระทําความผิดมูลฐานดังกลาวไปบริจาคใหแกวัดพระธรรมกาย 
ซ่ึงเปนวัดท่ีประกอบศาสนธุรกิจ ตลอดจนไปเชาวัตถุมงคลจากทางวัด ศาสนธุรกิจจึงเปนหนึ่งใน
ชองทางที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษรใชในการซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสิน จึงมีลักษณะ
เปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงินผานทางการประกอบศาสนธุรกิจ หรือ กรณีสํานักสงฆถํ้าหิน
หัวนาค ท่ีแมไมปรากฏการประกอบศาสนธุรกิจอยางชัดเจน แตก็ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวา 
มีการเกี่ยวของกับขบวนการคาไมเถ่ือน ซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ 
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ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3(15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอม แสดงใหเห็นวาผูกระทําความผิดมูลฐานไดอาศัยชองทางการทําบุญใหแกสํานักสงฆ 
โดยการอางวานําไมแปรรูปมาถวายเพื่อสรางกุฏิพระในการโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพไมเถ่ือน
ท่ีไดจากการกระทําความผิดมูลฐาน ซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อซุกซอนหรือ
ปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น เปนความผิดฐานฟอกเงิน 

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลควบคุมองคกรทาง
ศาสนาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย จะพบวา มาตรการที่ท้ังสองประเทศนํามาใช
ในการควบคุมการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรทางศาสนา ไดแก มาตรการตรวจสอบทาง
ภาษีในฐานะท่ีเปนองคกรไมแสวงหากําไรท่ีไดรับยกเวนภาษี โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหองคกรทางศาสนา ไมจําตองยื่นแบบฟอรมเพื่อท่ีจะไดรับ
สถานะการเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษี แตยังอาจถูกตรวจสอบการดําเนินการขององคกรได หรือ
ในประเทศอินเดีย ท่ีองคกรทางศาสนาไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็มีหนาท่ีจะตองยื่นรายงานผลการ
ดําเนินกิจการและรายงานบัญชีรายปท่ีผานการตรวจสอบแลวใหแกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
กํากับดูแล ซ่ึงหากไมมีการยื่นรายงาน หนวยงานนั้นก็จะถูกเพิกถอนสถานะทางกฎหมายและไมมี
สิทธิไดรับยกเวนภาษี  ในขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศศรีลังกา ก็ไดมีการบัญญัติบทบัญญัติ
ของกฎหมายเฉพาะเพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของวัด โดยมีการกําหนดเปนบทบังคับ
ใหทรัสตี หรือผูดูแลทรัพยสินของวัดมีหนาท่ีในการจัดทําบัญชีทรัพยสินของวัด แลวเสนอตอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบ โดยกําหนดกรอบเวลาในการสงรายงานทาง
บัญชีเพื่อตรวจสอบท่ีชัดเจน และมีการกําหนดโทษตามกฎหมายเฉพาะหากทรัสตี หรือพระสงฆผูมี
อํานาจสูงสุดในวัด ละเลยไมปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาว  แตสําหรับประเทศไทยท่ี วัด เปนองคกรท่ี
ไดรับยกเวนภาษีเชนเดียวกับประเทศอ่ืนกลับไมมีการดําเนินการตรวจสอบทางภาษี ตลอดจนไมมี
การบังคับให วัด ตองนําสงรายงานทางการเงินท่ีมีมาตรฐานทางบัญชีตามที่กําหนดสงใหแก
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแตอยางใด ตางจากงบประมาณประจําปในการจัดการศาสน
สมบัติกลาง ท่ีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 กําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติตองมีการจัดทําข้ึนโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากอนนําออกใชตอไป ท้ังท่ีในปจจุบัน มูลคาศาสนสมบัติของวัด มีมากมายมหาศาลไมตาง
จากมูลคาของศาสนสมบัติกลางเทาใดนัก ท้ังการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการ
กํากับดูแลวัดก็มักปลอยปะละเลยไมเขาไปตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของวัดตามท่ีกฎหมายให
อํานาจและวางแนวทางในการปฏิบัติไว บุคคลท่ีถูกกําหนดใหทําบัญชีภายในวัด เชน ไวยาวัจกร 
 

DPU



188 

ก็มิไดมีความรูความสามารถโดยเฉพาะทางบัญชีทําใหการจัดทําบัญชีอาจเกิดขอผิดพลาดได เม่ือ
พิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดวางหลักใหเจาอาวาสมีหนาท่ีจัดกิจการและศาสน
สมบัติของวัดให เปนไปดวยดี  อีก ท้ังยั งได บัญญัติให เปนอํานาจหนา ท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด 
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวเพื่อเปนการกําหนดให วัด ตองมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 
งบประมาณประจําป สําหรับศาสนสมบัติของวัด  จึงไม เปนการขัดตอ เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แตอยางใด ในทางกลับกันจะทําใหกฎหมายดังกลาวมีสภาพ
บังคับให วัด ตองมีการจัดทํางบประมาณประจําป เพ่ือการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การนํา
มาตรการการตรวจสอบทางภาษีโดยกําหนดใหกรมสรรพากรซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ี
จัดเก็บภาษีของประเทศไทย สามารถเขาไปตรวจสอบ วัด ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษี
ได และกําหนดให วัด ตองมีการจัดเก็บฐานขอมูลไวเพ่ือใหกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบกรณี
ออกใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือนําไปใชหักลดหยอนภาษี จะเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะทําใหการบริหาร
จัดการทรัพยสินของวัด เปนไปอยางโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา การฟอกเงินนั้น นักฟอกเงินมักเลือกใช
สถานท่ีซ่ึงยากแกการถูกตรวจสอบการทําธุรกรรม มีจํานวนเงินสดหมุนเวียนสูงและมีมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีไมมีประสิทธิภาพเปนแหลงสําหรับการฟอกเงิน ซ่ึง 
องคกรไมแสวงหากําไรและองคกรทางศาสนา ในประเทศไทยเปนหนึ่งในแหลงท่ีมีความเส่ียงท่ีจะ
ถูกใชในการฟอกเงิน มาตรการสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การกําหนดใหองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรม ตอง
มีการรายงานธุรกรรม มายังหนวยขาวกรอง หรือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพ่ือท่ีจะปรากฏรองรอยทางกระดาษใหเจาหนาท่ีสามารถติดตามรอยทรัพยสินได เพื่อใหสามารถ
พิสูจนทราบถึงแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ท่ีนํามาใชประกอบ
ธุรกรรม ทําใหการติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเปนไปโดยงาย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ซ่ึงในประเทศไทยเอง กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มิไดมีการกําหนดให องคกรไม
แสวงหากําไรและองคกรทางศาสนา เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรม ตลอดจนหนาท่ี
อ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยองคกรไมแสวงหากําไรและองคกรทางศาสนา ไมไดอยูในนิยามคํา
จํากัดความของผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ทําใหจะมีการรายงานธุรกรรมท่ีกระทําโดยองคกร
ทางศาสนา ตอเม่ือธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือเปนธุรกรรมท่ีมี 
 

DPU



189 

เหตุอันควรสงสัยซ่ึงกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีดิน หรือผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 ตองรายงาน  ซ่ึงแมวาจะมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมอยูแลวก็ตาม แต
เนื่องจากหากจะรอใหสถาบันการเงิน หรือสํานักงานท่ีดินทําหนาท่ีรายงานธุรกรรมตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจเน่ินชา ไมทันการณ เนื่องจากเปนองคกรหลักท่ีมีการทํา
ธุรกรรมเปนจํานวนมากในแตละวัน และมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานธุรกรรมเปนจํานวนมากอยูแลว 
แตเพื่อเปนการปองกัน วัด ไมใหกลายเปนแหลงในการอําพรางเงินท่ีไดจากการกระทําความผิด 
หรือการฟอกเงิน การท่ีให วัด โดยไวยาวัจกร ทําหนาท่ีในการรายงานการทําธุรกรรมโดยตรงตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินยอมจะเปนการดีกวา หากเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ปองกันการฟอกเงินของประเทศอินเดียและประเทศเม็กซิโก ซ่ึงประสบปญหาการฟอกเงินโดย
องคกรไมแสวงหากําไร และองคกรทางศาสนา จะพบวา สองประเทศดังกลาวไดมีการกําหนดให
องคกรไมแสวงหากําไรตองมีการรายงานธุรกรรมท่ีเปนการรับบริจาคโดยองคกรไมแสวงหาผล
กําไร แมประเทศอินเดียไมไดกําหนดใหองคกรทางศาสนามีหนาท่ีในการรายงานโดยตรงแต
กฎหมายก็ไดกําหนดไวอยางชัดแจงโดยเฉพาะวา หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรายงานตองรายงาน
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับรายรับโดยองคกรไมแสวงหากําไร นอกจาก 2 ประเทศดังกลาวแลว ยังมีอีก
หลายประเทศท่ัวโลก ท่ีมีการกําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไรตองมีการรายงานธุรกรรม อาทิเชน 
ประเทศอิหราน, ประเทศกานา, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศกาตาร และประเทศสโลวาเกีย เปน
ตน สวนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศศรีลังกา แมจะมิไดมีการกําหนดใหองคกรไมแสวงหา
กําไร และองคกรทางศาสนา มีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงินแตก็ยังมีมาตรการ
ในการตรวจสอบองคกรไมแสวงหากําไร และองคกรทางศาสนาท่ีเขมงวด ดังท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน ในขณะท่ีประเทศไทยยังบกพรองในเร่ืองดังกลาว 
 นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการกําหนดใหองคกรทางศาสนามี
หนาท่ีในการรายงานธุรกรรมแลว จะพบวา ผลดีในการกําหนดให วัด มีหนาท่ีในการรายงาน
ธุรกรรมนั้น มีมากกวาผลเสีย เพราะการรายงานธุรกรรม ถือเปนการปองกันการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงินและทําใหการติดตามผูกระทําความผิดมูลฐานทําไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการ
ตัดวงจรการกระทําความผิดตามเจตนารมณของกฎหมายฟอกเงิน อีกท้ัง ยังเปนการคุมครองปองกัน 
วัด ซ่ึงเปนองคกรทางศาสนาท่ีประชาชนใหความเคารพนับถือมิใหตองมามัวหมอง เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดอาญา เนื่องจาก เม่ือมีการรายงานการทําธุรกรรม จะทําให วัด และเจาหนาท่ีของ
วัดท่ีเกี่ยวของรับรูวา เงิน หรือ ทรัพยสินท่ีมีบุคคลนํามาบริจาคมีสวนเก่ียวของหรือไดมาจากการ
กระทําความผิดกฎหมายหรือไม ซ่ึงหาก วัด หรือเจาหนาท่ีของวัด รูถึงการกระทําความผิดอาญา
แลวจะไดไมเขาไปเกี่ยวของในการทําธุรกรรมกับผูกระทําความผิด และในทางกลับกัน หากวัด 
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ทราบถึงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยแลว แตยังฝนทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีสวนในการกระทํา
ความผิดอาญา การรายงานธุรกรรม จะเปนการพิสูจนการกระทําความผิดท้ังของบุคคลในวัดและ
บุคคลภายนอกผูบริจาคทําใหสามารถดําเนินคดีทางกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ แมการที่
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเขาไปตรวจสอบวัดซ่ึงเปนองคกรทางศาสนาจะเปน
การกาวลวงอํานาจทางสงฆ ตลอดจนเปนการสรางภาระใหแก วัด และสรางข้ันตอนท่ียุงยากในการ
ทําบุญใหแกประชาชนก็ตาม  แตเพื่อใหเกิดผลดีในดานการบังคับใชกฎหมาย  และทําให
พระพุทธศาสนายังดํารงอยูตอไปโดยไรขอครหาจากประชาชน ไมใหบุคคลผูกระทําความผิดมา
อาศัยศาสนาในการกระทําความผิด จึงควรนํามาตรการตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาปรับใช  
 ดังนั้น การแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของวัดใหมีการควบคุมดูแลโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากข้ึน โดยนํามาตรการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลควบคุมองคกรไมแสวงหากําไรตามกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินมาปรับใช และนํามาตรการการรายงานธุรกรรมที่ใชกับสถาบันการเงินและผู
ประกอบอาชีพบางประเภทตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับศาสนธุรกิจ 
ยอมจะเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีสําคัญท่ีชวยในการแกไขปญหาการฟอกเงินผานทางองคกรทางศาสนาและ
ปองกันการใชศาสนธุรกิจในการกระทําความผิดมูลฐานและกระทําความผิดฐานฟอกเงินได อัน
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินตอไป  
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวาอาชญากรผูกระทําความผิดไดมีพัฒนาการในการเปล่ียนแปลงเงิน 
ท่ีไดมาโดยไมถูกกฎหมายใหกลายเปนเงินท่ีไดมาโดยสุจริตโดยอาศัยศาสนธุรกิจเปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการฟอกเงิน ซ่ึงในปจจุบันการดําเนินศาสนธุรกิจทําใหวัดไดรับเงินและทรัพยสิน
จํานวนมหาศาล แตไมมีกฎหมายท่ีควบคุมในดานการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดอยางเปน
รูปธรรม ตลอดจนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีบังคับใชอยูยัง
ไมสามารถดําเนินการกับผูกระทําความผิดท่ีอาศัยศาสนาและวัดเปนเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิด ตลอดจนติดตามทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวใหดียิ่งข้ึน ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  เนื่องจากกฎหมายท่ีบังคับใชเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติหรือทรัพยสิน
ของวัด ไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคทาย บัญญัติวา การดูแลรักษา
และจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในปจจุบันมี
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เพียงกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ท่ีกําหนดใหเจาอาวาสมอบหมายใหไวยาวัจกรหรือผูจัด
ประโยชนจัดทําบัญชีรับจายประจําเดือนเทานั้น แตไมมีกฎหมายฉบับใดเลยท่ีมีการบังคับใหวัดตอง
มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายและทรัพยสินของวัดไวเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนไมมีกฎหมายท่ี
กําหนดหลักเกณฑการทําบัญชีและการตรวจสอบดังกลาว ท้ังท่ี การตรวจสอบทรัพยสินของวัด 
ควรกําหนดใหองคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัดโดยตรง ไดแก 
สํานักงานพระพุทธศานาแหงชาติ เปนองคกรแรกท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบ ดังนั้น ควรมีการ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 โดยการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. 2505 มาตรา 41 โดยกําหนดให “วัด จัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติของวัด ดวย
ความเห็นชอบของเจาอาวาสและเสนอตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แลวใหใชงบประมาณนั้นได” นอกจากนี้ ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.2505 กําหนดใหเปนหนาท่ีของไวยาวัจกร ในการทําบัญชีทรัพยสินของวัด และบัญชีรายรับ
รายจายของวัด และสงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตรวจสอบ โดยมีการออกกฎกระทรวง
กําหนดการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดโดยเฉพาะ กําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ท่ีวัดตองมีการ
จัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุกป และนําสงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปน 
ผูรวบรวม และใหมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอมท้ังใหจัดทํารายงานขอมูลทาง
การเงินของวัดอยางเปนระบบและกําหนดใหเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505  
หากเจาอาวาส หรือไวยาวัจกร เพิกเฉย ไมดําเนินการดังกลาว และกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
สํานักงานศาสนสมบัติตองตรวจสอบบัญชีของวัดโดยผูตรวจสอบบัญชี เพื่อใหสามารถนําขอมูลมา
ใชในการตรวจสอบความเส่ียงท่ีวัดจะถูกใชเปนสถานท่ีในการฟอกเงินและตรวจสอบการกระทํา
ความผิดได นอกจากนี้ การบริหารวัดในปจจุบันผูมีอํานาจสูงสุด คือ เจาอาวาส ซ่ึงบอยคร้ังมัก
พบวาเจาอาวาสเปนผูกระทําความผิดเอง ดังนั้น กฎกระทรวงจึงควรกําหนดใหถึงการมีและแตงต้ัง
คณะกรรมการวัด ท่ีมีองคประกอบมาจากบุคคลท่ีหลากหลายภายในวัดและบุคคลภายนอก รวมถึง
ควรมีการกําหนดแนวทางในการไดมาของคณะกรรมการวัด เพื่อใหคณะกรรมการวัดมีบทบาทท่ีจะ
สามารถชวยในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
มากยิ่งข้ึน  

2.  เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงใช
บังคับอยูในปจจุบัน ยังมีปญหาในเร่ืองการบังคับใชและไมไดครอบคลุมเพียงพอถึงการตรวจสอบ
วัดและศาสนธุรกิจ ทําใหผูกระทําความผิดใชชองทางผานทางการบริจาคเงินและทรัพยสินใหวัด
เปนชองทางในการฟอกเงิน ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปองกันและ 
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ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดใหองคกรไมแสวงหากําไร องคกรทางศาสนา
ทุกศาสนา และรวมถึงวัด อยูในนิยามของผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 โดยกําหนดใหไวยาวัจกร 
หรือตัวแทนขององคกรนั้น เปนผูมีหนาท่ีจัดใหผูบริจาคแสดงตน หากมีการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง และรายงานธุรกรรมของวัด หากปรากฎวามี
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ตลอดจนเก็บรักษาขอมูลการบริจาค ขอมูลการทํา
ธุรกรรมของวัด และขอมูลระบุทราบตัวตนของผูบริจาคไวเปนระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท้ังนี้ การกําหนดจํานวนเงินหรือทรัพยสินท่ีจะตองจัดใหผูบริจาคแสดงตนและรายงาน 
ควรมีจํานวนมากพอที่มีความเส่ียงท่ีจะถูกใชในการฟอกเงิน เพื่อไมใหกระทบถึงประชาชนท่ัวไปท่ี
ตองการทําบุญและวัดท่ีมีการทําบุญเพ่ือทํานุบํารุงศาสนาอยางแทจริง ซ่ึงจากการวิเคราะห
เปรียบเทียบกับมูลคาธุรกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรที่ตองมีการรายงานตามกฎหมาย 
ของตางประเทศ ประกอบกับมูลคาของธุรกรรมเงินสดท่ีผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดแลว ผูเขียนมีความเห็นวา 
ควรกําหนดให วัด โดยไวยาวัจกร ตองจัดใหมีการระบุทราบตัวตนของผูบริจาค หากมีการทํา
ธุรกรรมต้ังแต 700,000 บาทข้ึนไป (เจ็ดแสนบาทข้ึนไป) และหากมีการธุรกรรมตั้งแต 2,000,000 
บาท ข้ึนไป (สองลานบาทขึ้นไป) ตองรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 
 นอกจากนี้ เนื่องจาก กฎหมายไมสามารถใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือศาสนา
ใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรนํามาปรับใชกับทุกศาสนาในประเทศไทยเพ่ือใหเกิดความเทา
เทียมกัน และปองกันไมใหอาชญากรหลีกเล่ียงการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินท่ีจะบังคับใชเฉพาะ
กับองคกรทางศาสนาพุทธ จึงเล่ียงไปฟอกเงินผานทางองคกรทางศาสนาอ่ืน ผูเขียนจึงเห็นวา หากมี
การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหองคกรทางศาสนามี
หนาท่ีในการจัดใหผูบริจาคแสดงตน และรายงานธุรกรรม ไมควรจะกําหนดเฉพาะ วัด แตควร
รวมถึงองคกรทางศาสนาของศาสนาอ่ืนๆดวย 
 3.  เพื่อใหการดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จะตองอาศัยความรวมมือและประสานงานที่ดี
ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงเห็นควรใหมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานกํากับดูแลวัด 
คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(สํานักงาน ปปง.) ในเร่ืองความรวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีกํากับดูแล
วัดในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
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ศาสนา สังคมและประเทศชาติ โดยสาระสําคัญของบันทึกขอตกลงดังกลาว คือ การกําหนดให
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลวัดโดยตรงมีหนาท่ีในการรวบรวม
ขอมูลวัดและศาสนสมบัติของวัด ตลอดจนวัดท่ีเขาขายหรือนาสงสัยในการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน สงใหแกสํานักงานปปง. และหากพบวาวัดมีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทําการไตสวนขอเท็จจริง และดําเนินคดีอาญาใน
ความผิดมูลฐานแลว ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสงรายงานไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวให
สํานักงานปปง.เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอไป
โดยเร็ว และหากในการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมซ่ึงวัดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติมีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปปง.แลวสํานักงานปปง. พบพยานหลักฐานการกระทํา
ความผิดมูลฐานและการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน สํานักงานปปง. ตองสงรายงาน และ
พยานหลักฐานใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาดําเนินการตอไปเชนกัน 

4.  ในสวนของเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรเรงชวยกันพัฒนาบุคลากรท่ีจะมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการทางศาสนสมบัติของวัดใหมีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดอบรมไวยาวัจกร 
และกรรมการวัดอยางสมํ่าเสมอ และเพิ่มแรงจูงใจและ มาตรการเพ่ือกระตุนใหบุคลากรเหลานั้นได
เขารับการอบรม เชน การใหโล เกียรติบัตร หรือกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผูท่ีจะทําหนาท่ี
ดังกลาวใหสามารถท่ีจะสนองตอบความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการ วัดใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลได และเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน
เชนกัน ควรมีการจัดอบรมผูบังคับใชกฎหมายใหมีความรูความเขาใจถึงการตรวจสอบและการ
ปองกันการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

5.  ควรมีแกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ฉบับท่ี 531) ขอ 11 จากเดิมท่ีกําหนดให วัดวาอาราม ไมตองสงรายงานการประชุมใหญ งบดุลและ
บัญชีรายไดรายจาย พรอมท้ังรายงานการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา
ใหกรมสรรพากรทราบ แกไขเพิ่มเติมเปน “วัดวาอาราม หากปรากฏเหตุอันควรเช่ือไดวามีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการยกเวนภาษี ตองสงรายงานการ
ประชุมใหญ งบดุลและบัญชีรายไดรายจาย พรอมท้ังรายงานการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีผานมาใหกรมสรรพากรทราบ” ท้ังนี้ เพื่อท่ีกรมสรรพากร จัดไดมีขอมูลในการ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยสินของวัดตอไป และจะไดไมมี
กรณีการทุจริตในการออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมมาใชในการหักลดหยอนภาษีดวย 

DPU



194 

6.  ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการนําเอาพระพุทธศาสนาไปสูทาง
แสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ หรือเปนการประกอบศาสนธุรกิจ ซ่ึงอาจเปนชองทางท่ีถูก
ผูกระทําความผิดใชในการฟอกเงินไดใหแกพุทธศาสนิกชนท่ัวไปไดรับทราบผานทางส่ือตางๆ 
เพื่อใหประชาชน และชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนมีบทบาทในการเขาไปมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแล ตรวจสอบ การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ตลอดจนใหความรวมมือในการให
ขอมูลแกเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการสืบสวนการกระทําความผิดและการปองกันการกระทํา
ความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินเปนไปอยางทันทวงที สามารถตัดโอกาสอาชญากรที่จะ
ใชวัดเปนชองทางในการกระทําความผิด เสริมสรางพระพุทธศาสนาใหม่ันคงถาวรตอไป 
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