กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 25421
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุ ค คล ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี อ อก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542
(1) นิ ติบุ คคลเฉพาะกิจ ตามกฎหมายว่าด้ว ยนิ ติบุค คลเฉพาะกิ จเพื่อ การแปลงสิ น ทรัพ ย์ เ ป็ น
หลักทรัพย์
(2) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน
(4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(5)2 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(6)3 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
(7)4 ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(8)5 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (8)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 88 ก/หน้า 9/27 กันยายน 2543
2 ข้อ (5) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3 ข้อ (6) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
4 ข้อ (7) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
5 ข้อ (8) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
1

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความรวมถึงนิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีนิติบุคคลที่ดาเนิ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางประเภท
สมควรกาหนดให้ เป็ นสถาบัน การเงิน เพื่อให้ อยู่ภ ายใต้บังคับแห่ งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 25426
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (6) ของบทนิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” ใน
มาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น
หมายความว่านิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สมควรกาหนดให้นิติ
บุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128/ตอนที่ 42 ก/หน้า 83/27 พฤษภาคม 2554

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 25427
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (6) ของบทนิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” ใน
มาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น
หมายความว่านิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สมควรกาหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตาม
กฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

7

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 13 ก/หน้า 1/29 มกราคม 2562

