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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำในครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือให้มมีำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงนิโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินท่ีชดัเจน เหมำะสมและมปีระสทิธิภำพเน่ืองจำกในปัจจบุนั

มีกำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำรแสวงหำประโยชน์เชิงธุรกิจ หรือท่ีเรียกว่ำ “พุทธพำณิชย์” บุญถูก

ท�ำให้เป็นกลำยสินค้ำตัวหน่ึง ด้วยกำรสร้ำงควำมเชื่อท่ีว่ำกำรท�ำบุญจะท�ำให้ชีวิตดีข้ึนในขณะที่มำตรกำร

ในกำรก�ำกับดูแลวัดและทรัพย์สินของวัดไม่ชัดเจน หละหลวม และไม่สอดคล้องกับบริบททำงสังคม 

เศรษฐกิจและกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนช่องโหว่กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ของประเทศไทยท่ีไม่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด ท�ำให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับทำงวัด

หรืออำชญำกรใช้วัดเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งใหม่ เพ่ือปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพเงินที่ได้มำจำกกำรกระ

ท�ำควำมผดิให้กลำยเป็นเงินทีไ่ด้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆดังทีป่รำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณะ

ในหลำยกรณี

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยหลักท่ีท�ำให้วัดกลำยเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน คือ อ�ำนำจในกำรตรวจ

สอบกำรท�ำธุรกรรมของวดัโดยพระรำชบญัญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ.2542 ไม่ได้บญัญัติ

ให้วัดอยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ดังน้ัน วัดจึงไม่ต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมของวัด

ต่อส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ท�ำให้ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มี

อ�ำนำจเข้ำไปตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัดได้โดยตรงนอกจำกนี้ควำมไม่ชัดเจนในกฎหมำยเกี่ยวกับกำร

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัดท่ีก�ำหนดเพียงหลักเกณฑ์กว้ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัด โดย

ไม่ได้บัญญัติถึงกำรตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ควำมรับผิดและบทลงโทษก็เป็นอีก

ปัจจัยหน่ึงที่สนับสนุนให้วัดถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินด้วย ส�ำหรับปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน พบว่ำมีปัญหำอุปสรรคที่
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ส�ำคัญมี 2 ประกำร คือปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด และปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่

เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน โดยปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด เน่ืองจำก

วัดไม่ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนธุรกรรม กำรเข้ำถึงข้อมูลของส�ำนักงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัของวัดและผูเ้ก่ียวข้องจงึเป็น

ไปได้ยำกท้ังยังไม่สำมำรถด�ำเนินคดีกับบุคคลผู้กระท�ำควำมผิดมูลฐำน และบุคคลผู้กระท�ำควำมผิดฐำน

ฟอกเงินได้ ส่วนปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน เนื่องจำก

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมของวัด จึงเป็นกำร

ยำกที่จะติดตำมร่อยรองทำงกำรเงินของอำชญำกร ตลอดจนกำรพิสูจน์ทรำบถึงแหล่งที่มำของเงินหรือ

ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถยึดหรืออำยัดเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ

กำรฟอกเงินได้ ไม่สำมำรถตดิตำมทวงคืนเงนิหรือทรัพย์ให้กลับคืนสู่แผ่นดนิหรือเจำ้ของทีแ่ท้จริงได้ รวมถงึ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 ดังน้ัน จึงเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยก�ำหนดให้วัด รวมถึงองค์กรทำงศำสนำทุกประเภทในประเทศไทยซึ่งเป็น

นิติบุคคลประเภทหนึ่ง อยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ที่มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท�ำ

ธุรกรรมทัง้ในกรณีท่ีมกีำรบรจิำคเงินหรอืทรพัย์สนิทีม่มีลูค่ำเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรือกรณีท่ีกำรบริจำค

เงินหรอืทรพัย์สนิมเีหตอุนัควรสงสยั โดยให้ผูม้อี�ำนำจหรือตวัแทนของวดัมหีน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้บริจำค จัดให้ผู้บริจำคแสดงตนก่อนกำรบริจำคบันทึกข้อเท็จจริงต่ำงๆ เก่ียวกับกำร

บริจำค และจัดเก็บเอกสำรที่จ�ำเป็นท้ังหมดเพ่ือกำรตรวจสอบ อันจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และเพ่ิมประสทิธิภำพในกำร

บังคับใช้พระรำชบัญญตัิป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้ดียิง่ขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นยังเป็นกำร

ช่วยธ�ำรงรักษำพระพุทธศำสนำอีกด้วย

ค�าส�าคัญ: กำรป้องกันและปรำบปรำม, กำรฟอกเงิน

ABSTRACT

 The purpose of this study is to provide the clear, appropriate and effective legal measures 

for the prevention and suppression of money laundering by using temples as the way of money 

laundering. In the present day, religious activities are being introduced into the pursuit of business 

interests called “Buddhist Commercial”. Merit is becoming a commodity by creating the beliefs 

that merit makes life better. Because of the measures on the supervision of temples and temples’ 
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properties are unclear, lax and inconsistent with the change of social, economic and political 

context and Thai Anti-Money Laundering Act does not cover the investigation of temple 

transactions make related parties with the temples or the criminals used the temples to money 

laundering sources for cover up or change the money derived from the crime to become lawful 

money in various ways. As it appears, it is public in many cases.

 The study indicated that the main factor that made temples are the way of money laundering 

is the power to monitor the transaction of the temples because the temples are not formulated 

as the definition of the professions under Section 16 of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 

(1999). Therefore, the temples do not report the transaction to the Anti-Money Laundering 

Office(AMLO) thus AMLO has no power to directly investigate the transaction of the temples. In 

addition, the lack of clarity in the laws about the property management of temples, which set  

the rules in a broad way and not prescribed to inspection, reporting, public disclosure, liability 

and penalties ,are another factor supporting the temples being used as the ways of money 

laundering. There are 2 major problems of the prevention and suppression of money laundering 

by using temples as a way of money laundering. One is the problem in monitoring the transaction 

of the temples. Because of the temples are not designated as an agency that is required to  

report the transaction. Accordingly, AMLO is difficult to access the data for monitoring suspicious 

transactions of temples and the related parties and it also can not prosecute the offender  

who committed the predicate offenses and money laundering offenses. Another problem isthe 

asset tracking related to the money laundering offenses. It is difficult to monitoring the criminals’ 

financial traces as well as proving the sources of money or properties related to the offense 

because of AMLO lacks of the information related to the transaction of the temples. The Officials 

cannot seize or attach money or properties related to money laundering and cannot return money 

or properties back to the realm or true owners. It also causes damage to the economy of  

the country as well.

 Therefore, it is proposed to amend Section 16 of Anti-Money Laundering Act B.E.  

2542 (1999) by defining the temples including all types of religious organizations in Thailand, 

which are juristic persons, are the professions under Section 16shall have the duty to report any 

transactions to AMLO when it is carried out in case of money or properties donations exceeding 

the legal limit or is a suspicious transaction. The authority or representative of the temples have 

a duty to undertake donors due diligence, require all donors to identify themselves prior  
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to conducting any donation, record the donation’s facts and keep all the necessary documents 

for inspection. This will solve the problems of the prevention and suppression of money laundering 

by using temples as the way of money laundering, increase efficiency in the enforcement  

of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999). Moreover it also helps to maintain Buddhism  

as well.

Keyword: prevention and suppression, money laundering

บทน�า

   สภำพสังคมโลกในยุคปัจจุบันที่เป็นผล

มำจำกกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคม

และเทคโนโลยีสำรสนเทศส่งผลให้เกิดสังคมไร้

พรมแดน ประเทศต่ำงๆ สำมำรถติดต่อสื่อสำร

ระหว่ำงกันได้สะดวกและรวดเร็วมำกย่ิงขึ้น มีกำร

รับส ่ง  แลกเปลี่ยนข ้อมูลต ่ำงๆ ผ ่ำนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่ำกำรพัฒนำดังกล่ำวจะก่อให้

เกิดผลดต่ีอระบบเศรษฐกิจ สงัคม และกำรเมอืงทัง้

ในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ  

แต่ในขณะเดียวกันควำมเจริญก้ำวหน้ำย่ิงมำกข้ึน

เพียงใด อำชญำกรรมก็ย่ิงเพ่ิมขึ้นเป็นเงำตำมตัว

ด้วยเช่นกัน โดยอำชญำกรรมในสังคมไร้พรมแดน

น้ีได้เปลี่ยนรูปแบบจำกเดิมที่เป็นกำรกระท�ำผิด 

โดยล�ำพังเพ่ือบุคคลหนึ่งหรือสองคน ซึ่งเรียกว่ำ 

อำชญำกรรมท้องถนน (Street Crime) ไปสูร่ปูแบบ

ขบวนกำรที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น เรียกว่ำ 

องค์กรอำชญำกรรม (Organized Crime) องค์กร

นี้เกิดจำกกำรรวมกันของอำชญำกรรมหลำยอย่ำง 

ซึ่งมีโครงสร้ำงของกำรท�ำงำนท่ีสลับซับซ้อนและ 

มีกำรติดต่อประสำนงำนกัน กิจกรรมส�ำคัญของ

องค์กรอำชญำกรรมคือ กำรสนองควำมต้องกำร

สินค้ำและบริกำรที่ผิดกฎหมำย เช่น กำรพนัน  

กำรค้ำประเวณี กำรค้ำยำเสพติด และรูปแบบอ่ืน

ของกำรบริกำรแก่ลูกค้ำ (ชัยนันท์ แสงปุตตะ, 

2541) ซึง่ผลตอบแทนของอำชญำกรรมในลกัษณะ

นี้มีจ�ำนวนมำกมำยมหำศำลทั้งในรูปของตัวเงิน

หรือทรัพย์สิน อำชญำกรจึงจ�ำต้องหำวิธีกำร 

แปรสภำพ เปลี่ยนรูปเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับ

กำรกระท�ำควำมผิดให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ี

เสมอืนว่ำได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย เพือ่จะได้น�ำ

เงนิหรอืทรพัย์สนิเหล่ำนัน้ย้อนกลบัไปใช้เป็นทนุใน

กำรขยำยหรอืหล่อเลีย้งเครอืข่ำยอำชญำกรรม และ

เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ในกำรประกอบอำชญำกรรม

ให้มำกขึน้อนัเป็นผลให้มกีำรประกอบอำชญำกรรม

มำกขึ้นและกว้ำงขวำงข้ึน ย่ิงไปกว่ำน้ันยังเป็น 

กำรสร้ำงปัญหำท่ีทวีควำมรุนแรงให้กับสังคม 

โดยส่วนรวม (ปรัชญำ พำนทอง, 2558)

 กำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำร

แสวงหำประโยชน ์ เชิ ง ธุร กิจ หรือท่ี เ รียกว ่ำ  

“พุทธพำณิชย์” นี ้ประกอบกับกำรตรวจสอบ ก�ำกับ

ดูแลทำงด้ำนกำรเงินของวัด ท่ีมีระบบกำรก�ำกับ

ดูแลที่หละหลวมได้กลำยเป็นช่องว่ำงให้บุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับทำงวัดหรืออำชญำกรใช้วัดเป็นแหล่ง
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ฟอกเงินแหล่งใหม่ เพ่ือปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพ

เงนิทีไ่ด้มำจำกกำรกระท�ำควำมผดิให้กลำยเป็นเงิน

ท่ีได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  

(วีระพงษ์ บุญโญภำส, 2542) เช่น กำรบริจำคเงิน

ให้วัด โดยผู้บริจำคตกลงให้วัดท�ำสัญญำจ้ำงผู้

บริจำคเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงภำยใน

วัดในงบประมำณท่ีค่อนข้ำงสงู แต่จ่ำยจรงิในอตัรำ

ท่ีต�่ำ กำรน�ำเงินจ�ำนวนมำกท่ีได้จำกกำรกระ

ท�ำควำมผิดมูลฐำนไปบริจำคเพ่ือน�ำใบอนุโมทนำ

บตัรไปหักลดภำษ ีกำรน�ำรถยนต์ทีจ่ดทะเบยีนกำร

ได้มำโดยไม่ถูกต้องหรือหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีไป

บริจำคให้แก่พระภิกษุที่มีควำมสนิทสนมเพ่ือหลีก

เลีย่งกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัเหน็ได้จำก

ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปรำกฏข่ำวเก่ียวกับวัดและ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับวดัเข้ำไปเกีย่วข้องกับกำรฟอก

เงินหลำยกรณี (วำทินี หวังไพบูลย์, 2558)

 ดังน้ัน จึงมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่ำง

ยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่

ชัดเจนและเหมำะสม เพ่ือป้องกันและปรำบปรำม

มิให้วัดถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และ

ปกป้องมิให้พระพุทธศำสนำเกิดควำมมัวหมอง 

โดยกำรศึกษำในครั้งนี้มุ ่งศึกษำพระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 

และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวิเครำะห์หำเหตปัุจจยั

ท่ีท�ำให ้ วัดกลำยเป็นช ่องทำงในกำรฟอกเงิน  

รวมถึงศึกษำเก่ียวกับมำตรกำรในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมของประเทศไทยว่ำมีมำตรกำรใน 

กำรจัดกำรปัญหำกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำงใน 

กำรฟอกเงินอย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้กำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิกรณีกำรใช้วัดเป็นช่องทำง 

ในกำรฟอกเงินมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น

ผลการวิจัย

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในปัจจุบัน กฎหมำย

ที่ใช้ในกำรก�ำกับดูแลวัดซึ่งเป็นองค์กรทำงศำสนำ

ในประเทศไทย คือ พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

พ.ศ.2505 ยังไม่มีกำรก�ำหนดวิธีกำรในกำรบริหำร

จัดกำร กำรก�ำกับดูแล และกำรตรวจสอบวัด  

พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเงินและทรัพย์สินท่ีชัดเจน 

ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบททำงสังคม 

เศรษฐกิจ และกำรเมือง ส่งผลให้วัดมีควำมเส่ียง

สูงในกำรถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินของ

อำชญำกร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำเก่ียวกับมำตรกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิขององค์กรทำง

ศำสนำในต่ำงประเทศเปรยีบเทยีบกับประเทศไทย 

เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำว

 ประเทศไทย มำตรกำรในกำรก�ำกับดูแล

องค์กรทำงศำสนำ โดยเฉพำะวัดนั้น เป็นไปตำม 

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ ์  พ.ศ.2505 และ 

กฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องโดยกำรบริหำรจัดกำรศำสน

สมบัติซึ่งเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศำสนำแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ศำสนสมบัติกลำง และศำสน

สมบัติของวัด โดยกำรบริหำรจัดกำรศำสนสมบัติ

กลำงเป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนพระพุทธ

ศำสนำแห่งชำติ และให้ถือว่ำส�ำนักงำนพระพุทธ

ศำสนำแห่งชำตเิป็นเจ้ำของศำสนสมบตักิลำงด้วย

ซึ่งจะต้องด�ำเนินกำรโดยได้รับควำมเห็นชอบของ

มหำเถรสมำคมส่วนกำรบรหิำรจดักำรศำสนสมบตัิ

ของวัดนั้น เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำอำวำสซึ่งเป็น

ผูแ้ทนนติบิคุคลโดยมไีวยำวัจกรหรอืผูจ้ดัประโยชน์

ของวัดเป็นผู้ช่วย โดยเจ้ำอำวำสจะต้องดูแลรักษำ

และจัดกำรศำสนสมบัติของวัดตำมวิธีกำรที่
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ก�ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511)  

ซึง่ก�ำหนดหลกักำรในกำรจดักำรทรพัย์สนิ กำรเก็บ

รักษำเงิน และกำรจัดท�ำบัญชีของวัด และต้อง

จดักำรศำสนสมบตัขิองวัดต้องเป็นไปในทำงรกัษำ

ผลประโยชน์ของวัด หำกเจ้ำอำวำสหรือผู ้แทน 

เจ้ำอำวำสหรือผู ้จัดประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

ด�ำเนินกำรจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบทั้งรู้และ

ไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์ เจ้ำอำวำสย่อมต้องมีผลผูกพัน

ทำงกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอ่ืนๆ

 ส�ำหรับประเทศไทยและประเทศศรีลังกำ

หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลองค์กรทำง

ศำสนำไม่ใช่หน่วยงำนด้ำนภำษีอำกรหรือหน่วย

งำนด้ำนควำมยุติธรรม แต่เป็นหน่วยงำนด้ำนกำร

ศำสนำ โดยประเทศไทยเป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำต ิและประเทศศรลีงักำเป็น

หน้ำที่ของกรมพุทธศำสนำ แต่เมื่อพิจำรณำถึง

อ�ำนำจหน้ำที่ของทั้ง 2 หน่วยงำน กลับพบว่ำ 

อ�ำนำจในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยมี

ควำมแตกต่ำงกัน โดยกรมพุทธศำสนำของประเทศ

ศรีลังกำมีอ�ำนำจในกำรบังคับให้วัดกระท�ำกำร

ต่ำงๆ และอ�ำนำจในกำรลงโทษกรณทีีม่กีำรละเมดิ

กฎหมำยมำกกว่ำส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ง

ชำติของประเทศไทย 

  ในส่วนของกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ 

องค์กรทำงศำสนำมีสถำนะเป็นองค์กรไม่แสวงหำ

ก�ำไรที่มีวัตถุประสงค์และกำรด�ำเนินงำนเพ่ือกำร

ศำสนำ ซึ่งอำจมีรูปแบบกำรจัดองค์กรท่ีแตกต่ำง

กัน เช่น องค์กรกำรกุศล สถำบนัทำงศำสนำ เป็นต้น 

และมสีถำนะเป็นนติิบคุคล ยกเว้นประเทศศรลีงักำ

ทีไ่ม่มคีวำมชดัเจนว่ำวัดมสีถำนะเป็นนติิบคุคลหรอื

ไม่ (ฉลอง ช่วยธำนี, 2555) ซึ่งควำมเป็นนิติบุคคล

ขององค์กรทำงศำสนำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกำรจด

ทะเบยีนต่อองค์กรท่ีท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูล และก่อให้

เกิดสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเมื่อ

อ�ำนำจในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัดโดย

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินม ี

ข้อจ�ำกัด ประกอบกับควำมไม่ชัดเจนในกฎหมำย

เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของวัด ส่งผล

ให้เกิดปัญหำอุปสรรคในกำรป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรฟอกเงนิจำกกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำร

ฟอกเงิน โดยปัญหำอุปสรรคท่ีส�ำคัญมี 2 ประกำร 

คือปัญหำในกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด 

และปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ

กำรกระท�ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ปัญหำในกำร

ตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมของวัด จำกกำรศึกษำ

กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินทั้ง

ต่ำงประเทศและประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็น Bank 

Secrecy Act 1970 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

Financial Transaction Reports Act 1988 ของ

ประเทศออสเตรเลีย (ปิยพันธ์ สำรำกรบริรักษ์, 

2534) กฎหมำยของรัฐบำลกลำง ฉบับที่ 115-FZ 

เร่ือง กำรปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร ้ำยของ

ประเทศรัสเซีย  F inancia l  Transact ions 

Reportings Act No.6 of 2006 ของประเทศศรี

ลังกำ และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ของประเทศไทย ต่ำงก็ไม่

ได้ก�ำหนดให้องค์กรทำงศำสนำเป็นหน่วยงำนที่

มีหน้ำที่ต ้องรำยงำนธุรกรรม ทั้งที่องค์กรทำง

ศำสนำเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งท่ีมีเงินและ

ทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นจ�ำนวนมำก และมีบุคคลที่

เก่ียวข้องจ�ำนวนมำก ส�ำหรับประเทศไทยเมื่อไม่มี

กำรก�ำหนดให้วัดมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรธุรกรรม 
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กำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรม 

ที่มีเหตุอันควรสงสัยของวัดและผู้เก่ียวข้องจึงเป็น

ไปได ้ยำก วัดจึง ถูกอำชญำกรน�ำไปใช ้ เ พ่ือ

วัตถุประสงค์ในกำรโยกย้ำยทรัพย์สินให้รอดพ้น

จำกมำตรกำรยึด/อำยัดต่ำงๆและถูกน�ำไปใช้เพ่ือ

ปกปิดหรือปิดบังกำรแปลงสภำพเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ผิดกฎหมำยให้กลำยเป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีถูก

กฎหมำย ส่งผลให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

เป็นไปได้ยำกทั้งยังไม่สำมำรถด�ำเนินคดีกับบุคคล

ผูก้ระท�ำควำมผดิมลูฐำน และบคุคลผูก้ระท�ำควำม

ผิดฐำนฟอกเงินได้

 ปัญหำในกำรติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง

กับกำรกระท�ำควำมผดิฐำนฟอกเงนิ เมือ่ส�ำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่มีข้อมูลที่

เ ก่ียวข้องกับกำรท�ำธุรกรรมของวัดท�ำให้กำร

ติดตำมร่อยรองทำงกำรเงินของอำชญำกรท่ีใช้วัด

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินตลอดจนกำรพิสูจน์

ทรำบถึงแหล่งท่ีมำของเงินหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ

กำรกระท�ำควำมผดิเป็นไปได้ยำก ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่

ไม ่สำมำรถยึดหรืออำยัดเงินหรือทรัพย ์สินที่

เก่ียวข้องกับกำรฟอกเงินได้ ไม่สำมำรถติดตำมทวง

คืนเงินหรือทรัพย์ให้กลับคืนสู่แผ่นดินหรือเจ้ำของ

ทีแ่ท้จรงิได้รวมถึงก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

สรุปข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้วัดเป็นช่อง

ทำงในกำรฟอกเงินในประเทศไทยเป็นวิธีกำร  

ฟอกเงินท่ีแนบเนียนกว่ำกำรฟอกเงินในองค์กร 

อื่นๆ เนื่องจำกกำรท�ำบุญกับวัดเป็นวิธีกำรท่ี

พุทธศำสนิกชนนิยมกันมำกที่สุด บุญถูกท�ำให้

กลำยเป็นสินค้ำตัวหนึ่งของวัดท่ีเพ่ิมยอดขำยข้ึน

เร่ือยๆ ตำมรำยจ่ำยจำกกำรลงทุนในถำวรวัตถุ

ของวัด มีกำรน�ำเอำกิจกรรมทำงศำสนำไปสู่กำร

แสวงหำประโยชน์เชิงธุรกิจ ในขณะที่กฎหมำยที่

ควบคุมกำรบริหำรจัดกำรเงินและทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีควำมชัดเจน เป็นรูปธรรมประกอบกับ 

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก

เงิน พ.ศ.2542 ที่บังคับใช้อยู ่ในปัจจุบันก็ไม่

สำมำรถตรวจสอบและติดตำมทรัพย์สินที่เก่ียวกับ

กำรฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอก

เงนิได้ จงึเป็นช่องโหว่ของกฎหมำยให้อำชญำกรใช้

วัดเป็นช่องทำงในกำรปกปิด หรือเปลี่ยนสภำพเงิน

และทรัพย์สินท่ีได้มำจำกกระท�ำควำมผิดให้กลำย

เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกฎหมำยเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ง

ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของ

ประเทศ ตลอดจนควำมศรทัธำของพทุธศำสนิกชน

 ดงัน้ัน เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรคใน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกรณีกำร

ใช ้วัดเป ็นช ่องทำงในกำรฟอกเงิน และเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้

ดี ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรปกป้องเก้ือหนุนให้

พระพุทธศำสนำมีควำมเข้มแข็ง และตั้งอยู่บน

ครรลองท่ีถูกต้องตำมพระธรรมวนัิย ผูศ้กึษำจงึมข้ีอ

เสนอแนะดังนี้

 1.  แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 16 แห่งพระรำช

บัญญัติป ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  

พ.ศ.2542 โดยก�ำหนดให้วัด รวมถึงองค์กรทำง

ศำสนำทุกประเภทในประเทศไทยซึ่งเป็นนิติบุคคล

ประเภทหนึ่ง อยู่ในค�ำนิยำมของผู้ประกอบอำชีพ

ตำมมำตรำ 16 ซึง่จะท�ำให้มหีน้ำทีต้่องรำยงำนกำร

ท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
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กำรฟอกเงินเช่นเดียวกับสถำบันกำรเงิน นิติบุคคล

ที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับกำรเงินตำมที่กฎหมำย

บัญญัติทั้งในกรณีท่ีมีกำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน

ท่ีมมีลูค่ำเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรอืกรณีท่ีกำร

บริจำคเงินหรือทรัพย์สินมีเหตุอันควรสงสัย โดยให้

ผู้มีอ�ำนำจหรือตัวแทนของวัดมีหน้ำที่ในกำรตรวจ

สอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ผู้บริจำค จัดให้

ผู ้บริจำคแสดงตนก่อนกำรบริจำคและจัดเก็บ

เอกสำรที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพ่ือกำรตรวจสอบ

 2.  ให้มีกำรแก้ไขปรบัปรงุพระรำชบญัญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

ในประเด็นท่ีจะช่วยให้กำรก�ำกับดูแลกำรบริหำร

จดักำรวัดและทรพัย์สนิเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ

และช่วยสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงินโดยกำรใช้วัดเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน 

เช่น วิธีกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ชัดเจน บัญชี

และกำรตรวจสอบกำรควบคุมตรวจสอบและกำร

ถ่วงดุลอ�ำนำจของผู้เก่ียวข้องกับวัด ควำมรับผิด

ของผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจที่ผูกพันวัด 

อ�ำนำจในกำรตรวจสอบหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีใ่นกำร

ก�ำกับดูแลวัด รวมทั้งบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำร

ฝ่ำฝืนเกิดขึ้น

 3.  ให้ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

รวบรวมและพัฒนำฐำนข้อมูลข้อสนเทศอย่ำงเป็น

ระบบเก่ียวกับวัดทัง้หมด เช่น ข้อมลูพ้ืนฐำนของวัด 

ข้อมูลเก่ียวกับพระภิกษุ ข้อมูลทรัพย์สินและกำร

เงินของวัด เป็นต้น และเปิดเผยให้สำธำรณะได้

ทรำบ อันจะช่วยในเรื่องของควำมโปร่งใส ลดข้อ

กังขำของประชำชน และลดควำมเสีย่งในกำรใช้วัด

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

 4.  จดัให้มคีวำมร่วมมอื กำรประสำน และ

กำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจ

หน้ำที ่ได้แก่ ส�ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงิน ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กรม

กำรศำสนำ กรมสรรพำกร และหน่วยงำนอ่ืนที่

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเก่ียวกับวัด

และองค์กรทำงศำสนำทุกประเภทอย่ำงครบถ้วน 

และสร้ำงกลไกที่ให้หลักประกันว่ำหน่วยงำน ที่มี

อ�ำนำจหน้ำที่จะสำมำรถใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องร่วม

กันได้ทันที เพ่ือป้องกันปรำบปรำม และสืบสวน

สอบสวน เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ

วัดหรือองค์กรทำงศำสนำทุกประเภท ก�ำลังถูกใช้

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน

 5.  สนับสนุนให้องค์กรภำคสังคมมีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรวัดและทรัพย์สินของวัด 

ตลอดจนกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนเมื่อพบ

ควำมผิดปกติเกิดข้ึน เน่ืองจำกวัดเป็นองค์กรที่มี

ควำมสมัพันธ์ใกล้ชดิกับประชำชนและสงัคมท่ัวไป 

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำวัด และกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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