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ที่มำของกฎหมำยฟอกเงิน

สหประชำชำติ
- ประเทศไทยได้เข้ำรว่มเป็นภำคีสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติเมื่อปี พ.ศ. 2489
• ปี 2531--“ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท 

ค.ศ. 1988” ( United  Nations Convention  Against  Illicit Traffic in Narcotics  and 
Psychotropic Substances, 1988) หรือ Vienna Convention 1988
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อนุสัญญากรุงเวียนนา
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด

และวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988

• ประเทศที่จะเข้ำเป็นภำคีสมำชิกจะต้องมีมำตรกำรในกำรจัดกำร
กับกำรค้ำยำเสพติด
• กำรสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรสืบสวน
• กำรลงโทษในฐำนสมรู้ร่วมคิดและโดยวิธีกำรริบทรัพย์สิน
• กำรก ำหนดให้สำมำรถส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนกันได้
• กำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่ำงประเทศ

•กำรบังคับให้มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรฟอกเงินเป็น
ควำมผิดอำญำ
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- -อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988

กฎหมำยสำกลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ปปง.

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

-อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน    
แก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999

- ข้อแนะน ำของคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)

- มติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติที่ 1617 (ค.ศ. 2005)
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มาตรการการด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
•มำตรกำรทำงอำญำ
•มำตรกำรทำงแพ่ง
•กำรก ำหนดหน้ำที่แก่สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบ
อำชีพ
•กำรแสวงหำควำมร่วมมือและกำรเผยแพร่ควำมรู้
•กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
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FINANCIAL  ACTION  TASK  FORCE
FATF

- เป็นองค์กำรระหว่ำงรัฐบำลที่รัฐมนตรขีองประเทศสมำชกิร่วมกันจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 

- เริ่มก่อต้ังโดยกลุ่มประเทศ G 7

- ปัจจุบันมีสมำชิก 39 ประเทศ 
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FATF
- มติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติที่ 1617 (ค.ศ. 2005) ให้ปฏิบตัิตามข้อแนะน ำของ

คณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรฟอกเงนิ (Financial Action 
Task Force: FATF)

- ประเทศไทยเป็นผู้รว่มก่อตั้ง Asia – Pacific Group on Money Laundering (APG) 2540

- ข้อบังคับ (Terms of References ) ของ APG ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มต้อง
ปฏิบัตติาม
- ข้อแนะน าของ FATF และ
- ข้อมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาตใินการปราบปรามการฟอกเงินและการ

ตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 8



EGMONT GROUP

- เข้ำร่วมเมื่อปี 2544

- สมำชิก 132 ประเทศ

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
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กรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2555 FATF ซึ่งเป็นคณะท ำงำนเฉพำะ
กิจที่มีกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรฟอกเงินได้ประกำศ เพิ่มรำยชื่อประเทศไทย เข้ำเป็น 1 ใน 5 
“ประเทศในฐำนะเป็นประเทศที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรสกัด
กำรฟอกเงิน” ในการป้องกันกระบวนการการก่อการร้ายข้ามชาติ ในระดับที่เป็น Grey 
List โดยอยู่ร่วมในบัญชกีับ 5 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน อินโดนีเซีย ไทย กานา และ
แทนซาเนีย โดยก่อนหน้านี้มีประเทศ ที่ถูกขึ้นบัญชีด า จ านวน 12 ประเทศ 
ของ FATF ประกอบด้วย โบลิเวีย คิวบา เอธิโอเบีย อิหร่าน เคนยา พม่า ไนจีเรีย เกาหลี
เหนือ เซาตูเม ปรินซิปี ศรีลังกา ซีเรีย และตุรกี จากรายชื่อดังกล่าว มีประเทศในอาเซียนที่
ถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังโดย FATF จ านวน 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และพม่า
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กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ เริ่มมีควำมยุ่งยำกจำกขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในกำรพิสูจน์
ทรำบลูกค้ำ (Customer Due Diligence : CDD)

กำรใช้บัตรเครดิตในต่ำงประเทศ บำงครั้งถูกระงับกำรใช้

กำรโอนเงินช ำระค่ำสินค้ำทั้งด้ำนกำรน ำเข้ำและส่งออก จะต้องท ำ Enhanced 
Due Diligence: EDD
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- ท ำให้กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศมีควำมยุ่งยำกและเพิ่มระยะเวลำ 
ขำดควำมคล่องตัวและจะท ำให้มีต้นทุนค่ำธรรมเนียมต่ำงๆเพิ่มขึ้น

- ท ำให้มีต้นทุนค่ำธรรมเนียมต่ำงๆเพิ่มขึ้น

- ส่งผลกระทบต่อควำมหน้ำเชื่อถือของประเทศ
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•กำรรับข้อมูล
•กำรวิเครำะห์
•กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
•กำรเผยแพร่ข้อมูล
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กำรรำยงำนธุรกรรม

ควำมร่วมมือระหว่ำง ผู้มีหน้ำที่รำยงำน กับ ส ำนักงำน ปปง.

ธุรกรรม 
คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรมสัญญา หรือการด าเนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ

ตรวจสอบ    เชื่อมโยง     วิเครำะห์     เส้นทำงกำรเงิน      ติดตำม

ผู้มีหน้ำที่รำยงำน
ธุรกรรม

ส ำนักงำน ปปง.
ด ำเนินคดีผู้

กระท ำควำมผิด

ส่งรำยงำนธุรกรรม
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ประเภทของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม

2. ผู้ประกอบอำชีพ ตำมมำตรำ ๑๖1. สถำบันกำรเงิน
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สถำบันกำรเงิน ได้แก่

ธนำคำรพำณิชย์ 1.

3. บริษัทประกันชีวิต

4. สหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 

บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเฉพาะ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2. บริษัทหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เฉพาะสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ให้สินเชื่อ รับ
จ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินตา่งๆ โดยวิธีใดๆ
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ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

สถำบันกำรเงิน (ต่อ)

นิติบุคคลเฉพำะกิจ

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกีย่วกับปัจจัยช ำระเงิน

บรรษัทบริหำรสินทรัพย์สถำบนักำรเงิน

บริษัทบริหำรสินทรัพย์

นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจกำรซือ้ขำยสินค้ำเกษตรลว่งหนำ้

นิติบุคคล ที่ด าเนินธุรกิจอื่นเกี่ยวกับการเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่5.
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

17

นิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน และนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภายใต้
การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงินแต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (8)

นิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 25616.



ผู้ประกอบอำชีพ ตำมมำตรำ 16 ได้แก่

16 (2) อำชีพค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือ เคร่ืองประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชร
พลอย หรือทองค า

16 (3) อำชีพค้ำหรือให้เช่ำซื้อรถยนต์

16 (4) อำชีพเกี่ยวกับนำยหน้ำ

หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

16 (5) อำชีพค้ำของเก่ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

18

16 (1) อำชีพเกี่ยวกับกำรเป็นที่ปรึกษำ
ในกำรท ำธุรกรรม เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13



19

16 (6) อำชีพเกี่ยวกับสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใต้การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบัน
การเงินเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

16 (7) อำชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน

16 (8) อำชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต ท่ีมิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

16 (10) อำชีพที่ด ำเนินธุรกิจทำงกำรเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินท่ี
มิใช่เป็นสถาบันการเงิน

16 (9) อำชีพเกี่ยวกับกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบอำชีพ ตำมมำตรำ 16 (ต่อ)



หน้ำที่พื้นฐำนของสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชพีตำมมำตรำ ๑๖ 

มำตรกำรควบคุมภำยใน
กำรตรวจสอบภำยใน 

และกำรฝึกอบรม

กำรเก็บรักษำข้อมูล

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

ในกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรม 

กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน
และกำรพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและ
หลักฐำนประกอบกำรแสดงตนของลูกค้ำ

นโยบำย
ด้ำนกำรฟอกเงิน และกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

กำรรำยงำนธุรกรรม
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ค ำนิยำมที่เกี่ยวข้อง

21

“ธุรกรรมที่ใช้เงินสด”  หมายถึง ธุรกรรมที่ลูกค้าถือเงินสดมาด าเนินการต่อธนาคาร หรือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้รับเงินสด

จากธนาคารอันเป็นผลจากการด าเนินธุรกรรม 

“ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน”  หมายถึง ธุรกรรมที่ลูกค้าด าเนินการกับธนาคาร โดยมีการน าอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมิน เป็นวัตถุส าคัญในการท าธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งหากปราศจากทรัพย์สินดังกล่าว ธุรกรรมที่

ลูกค้าประสงค์จะด าเนินการกับธนาคาร ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้  หรือ ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสด

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความ

รวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย



คือ ธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึน้เพือ่หลกีเลี่ยงมิให้ต้องตก
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญตัินี้ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรอือาจ
เกี่ยวข้องกับ กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  หรือ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั 

ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
และให้หมายความ รวมถึงกำรพยำยำมกระท ำธุรกรรม ด้วย
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1. ลักษณะพฤติการณ์หรือ สภำพแวดล้อมที่ไม่ปกติ ของการท าธุรกรรม

มูลเหตุปัจจัยและพฤติกำรณ์แวดล้อมทั้งหมดของธุรกรรม 

2. พฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือผู้ท าธุรกรรม

3. ภูมิหลังทำงธุรกิจ ของผู้ท าธุรกิจ

4. กำรกรอกเอกสำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏ ควำมอันเป็นเท็จ 

5. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งค้ำยำเสพติด หรือประเทศที่ส่งผ่านยาเสพติดหรือ
ความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ผู้มีหน้าท่ีรายงาน อาจน าพฤติกรรมหรือตัวอย่างธุรกรรมท่ี
อาจผิดปกติ ตามแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ปปง.มาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย
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ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมำยถึง 

- ธุรกรรมที่มีควำมซับซ้อนผิดไปจำกกำรท ำธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ท ำกันอยู่ตำมปกติ 
- ธุรกรรมที่ขำดควำมเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
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ตัวอย่ำงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

• มีกำรท ำธุรกรรมมำกผิดปกติ –มีกำรฝำกเงินสดจ ำนวนมำก
• มีกำรท ำธุรกรรมที่มีมูลค่ำรวมของเงินจ ำนวนมหำศำล 
• มีกำรท ำธุรกรรมที่ซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทั่วไปในกำรท ำธุรกรรมประเภท นั้น ๆ
• มีกำรท ำธุรกรรมในจ ำนวนเงินมูลค่ำเงินที่ใกล้เคียงกับจ ำนวนเงินที่กฎหมำยก ำหนดให้

ธนำคำรต้องรำยงำนต่อส ำนักงำน
• ลูกค้ำของธนำคำรท ำธุรกรรมหรือประสงค์จะท ำธุรกรรมกับสถำบันกำรเงินหรือบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือประเทศที่เสี่ยงต่อกำรฟอกเงินหรือกำรก่อกำรร้ำย 
• ลูกค้ำมีกำรฝำกเงินหรือโอนเงินผ่ำนเครื่องอัตโนมัติหรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผิดปรกติ
• ลูกค้ำมีพฤติกรรมในกำรเปิดบัญชีที่ไม่น่ำเชื่อถือ 
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กำรประเมินควำมเสีย่งของลูกค้ำ

26

ลูกค้ำ

กรอกใบค ำขอ ใช้ผลิตภัณฑ์/บริกำร

ระบุตัวตน

ตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน

ตรวจสอบรำยชื่อ
บุคคลที่ถูกก ำหนด

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ด้ำนพื้นที/่ประเทศ
ด้ำนอำชีพ
สถำนภำพทำงกำรเมอืง
ด้ำนผลิตภัณฑ/์บริกำร
ด้ำนมูลค่ำของธุรกรรม

High

Low

Customers Risk
Assessment procedures

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
โครงสร้ำงธุรกิจ
ผู้บริหำร

ปัจจัยท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ

รำยชื่อบุคคลเสี่ยงสูง
อำชีพ ประเภทของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
กำรให้บริกำรที่เหมำะสม
มูลค่ำของธุรกรรม
วัตถุประสงค์ของกำรธุรกรรม
สัญชำติ หรือภูมิล ำเนำ
ปัจจัยอื่น เช่น แหล่งท่ีมาของรายได้



ปัจจัยลูกค้ำเสี่ยงสูง

27

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่กฎหมำยก ำหนด

ปัจจัยอำชีพเสี่ยงสูง 9 อำชีพ
- ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า
- ค้าของเก่า
- รับแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินซึง่ไม่ใช่สถาบัน

การเงิน
- ประกอบธุรกิจกาสิโนหรือบ่อนการพนัน
- ประกอบธุรกิจสถานบริการ
- ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
- บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเก่ียวข้องกับการรับ/

ส่งคนเข้ามาท างานจากต่างประเทศ
- ธุรกิจน าเที่ยว บริษัททัวร์

ปัจจัยพื้นที่เสี่ยงสูง
- พื้นที่หรือประเทศที่ FATF ก าหนดให้เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มี

การใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้าน AML/CTPF อย่าง
เพียงพอเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มคีวามเสี่ยงสูง

- พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- พื้นที่ที่ส านักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเฉพาะกรณี

ปัจจัยผู้มีสถำนภำพทำงกำรเมือง
- บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดับสูง และมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ หรือ

อ านาจบังคับบัญชา ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ 
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ และฝ่ายทหาร หรือฝ่ายต ารวจ รวมทั้งบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงหรือกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

- ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และผู้ร่วมงานใกล้ชิดด้วย



กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน และ พิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ

จัดให้ลูกค้ำแสดงตนเมื่อมีกำรขอสร้ำงควำมสัมพันธใ์นกำรท ำธุรกรรม
• ขอข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไว้
• ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมแท้จริงของข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนดงักล่ำว

กำรระบุตัวตน 
กำรตรวจสอบข้อมูลกับตัวตนของลูกค้ำ และประเมินควำมเสี่ยงเบื้องต้น

กำรอนุมัติรับลูกค้ำ 
KYC + Verification

กำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
• เป็นบุคคลธรรมดำที่มีตัวตนอยู่จริงตำมกฎหมำย
• มีควำมเกี่ยวข้องกับลูกค้ำ

กำรตรวจสอบรำยชื่อ
• บุคคลที่ถูกก ำหนด
• บุคคลที่ส ำนักงำนแจ้งว่ำเป็นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสงูซึ่งควรไดร้ับกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

หลักกำรบริหำรควำมเสีย่งของลูกค้ำ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ต้องสอดคล้องกับกระบวนการ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการท าธุรกรรมของลูกค้า

2. ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงข้อมูลลูกค้ำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงระดับควำมเสี่ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว  
ทางการเงิน หรือ การท าธุรกรรม รวมถึงกรณีการรายงานผู้บริหาร หากมีการ
ปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายไปสู่ความเสีย่งสงู
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หลักเกณฑ์กำรรำยงำนธุรกรรม 

ส ำหรับสถำบันกำรเงิน มำตรำ 13

: มูลค่ำเงินในกำรรำยงำนธุรกรรม

ธุรกรรม ที่เป็น กำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสด
ตั้งแต่ 100,000 บำท ขึ้นไป

ธุรกรรม เงินสด ส าหรับ กำรซื้อขำย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ตั้งแต่ 500,000 บำท ขึ้นไป

ธุรกรรมที่เก่ียวกับ โอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ 700,000 บำท ขึ้นไป

ธุรกรรม เงินสด
ตั้งแต่ 2,000,000 บำท ขึ้นไป

ธุรกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตั้งแต่ 5,000,000 บำท ขึ้นไป
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หน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม

• กรมที่ดิน
• กรมศุลกำกร
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มำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 
ได้ ก ำหนดบทลงโทษ ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 

บทก ำหนดโทษ

การให้ลูกค้า แสดงตน ตามมาตรา 20/1 

กำรก ำหนดนโยบำย รับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรา 20

กำรเก็บรักษำข้อมูล ตามมาตรา 22 และมาตรา 22/1 

ด ำเนินตำมค ำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 35 และมาตรา 36 

โดยระวำงโทษปรับไม่เกนิ 1,000,000 บำท ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอด ระยะเวลาฝ่าฝืน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ 
สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21/3 ซึ่งเป็นเรื่องการได้รับการจัดฝึกอบรมต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท

กรณีฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติหน้ำที่ มำตรำ 62
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บทก ำหนดโทษ

กำรเปรียบเทียบปรับมำตรำ 62 63 64 

มำตรำ 62 
ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติหน้ำทีใ่นกำรแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (และการปฏิบัติตามหน้าท่ีของ ผู้มีหน้าท่ีรายงานตามกฎหมายนี้)

มำตรำ 63 
รายงานธุรกรรมหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าเป็นเท็จ หรือ ปกปิดควำมจริง ท่ีต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ

มำตรำ 64 
ไม่มำให้ถ้อยค ำ หรือหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหลักฐานตามมาตรา 38 หรือ ขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือไม่
ให้ความสะดวกซึ่งหากท าการเปรียบเทียบปรับแล้ว และผู้กระท าผิดช าระค่าปรับตามจ านวนและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับก าหนด ให้ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64/1 บัญญัติให้การกระท าความผิดตามมาตราต่อไปน้ี
มาตรา 62 มาตรา 63 และ มาตรา 64 เป็นความผิดที่สามารถเปรยีบเทียบปรบัได้
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ขอ้มูลการรับรายงานธุรกรรม

ประเภทของรายงาน

จ านวนธุรกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562
1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1,099,746 1,102,193 1,182,135
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 352,002 214,877 236,108
3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

14,048,676 14,780,465 16,654,937

4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 36,209 62,149 62,616
5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน 4,966 10,973 16,797

รวม 15,541,599 16,170,657 18,152,593

ยอดรวมธุรกรรม 2543 -ปัจจุบัน  - 158,344,025
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ปีงบประมาณ พ.ศ.

ธุรกรรมทำงกำรเงินที่น ำมำวิเครำะห์ (จ ำนวนธุรกรรม)

รวมทัง้สิน้

(ธุรกรรม)

ธุรกรรมที่ใช้

เงินสด

ธุรกรรมที่

เกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน

ธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัย

ธุรกรรมที่เป็น

การโอนเงินหรือ

ช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรม

ระหว่าง

ประเทศ

2560 29,080 3,899 3,173 231,185 7,964 275,301

2561 52,446 6,538 8,111 431,448 6,225 504,768

2562 32,935 4,243 5,059 484,216 41,790 568,243
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ผงัแสดง
เครอืขา่ย
เป้าหมาย
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วิธีกำรของกำรฟอกเงิน

•เปลี่ยนสภำพเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ
•จัดตั้งธุรกิจบังหน้ำ
•ให้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทน
•น ำเงินสดไปฝำกต่ำงประเทศ
•ซุกซ่อนตำมที่ต่ำง ๆ หลีกเลี่ยงกำรเข้ำระบบ
•ฯลฯ
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สิ่งบอกเหตุกำรฟอกเงิน

•กิจกรรมทำงธนำคำรที่น่ำสงสัย
•ไม่มีอำชีพที่ชัดเจน
•ธุรกิจไม่สร้ำงรำยได้
•เป็นเจ้ำของหรือลงทุนในธุรกิจที่ได้เงินสด
•ใช้ตัวแทนในกำรซื้อทรัพย์สิน
•ฯลฯ
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ความผดิมูลฐาน
• 29 มูลฐานความผิด
• ด าเนินการกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ความผิดมูลฐานไม่ได้
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ควำมผิดมูลฐำน
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ควำมผิดมูลฐำน
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ควำมผิดมูลฐำน
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ควำมผิดมูลฐำน

43



ล ำดับที่

จ านวนเร่ือง

ประเภทความผิดมูลฐาน
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ

(4 เม.ย. 2556 -

30 ก.ย. 2562)

1 ยาเสพติด 917 1,149 3,989

2 การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก 141 85 603

3 การฉ้อโกงประชาชน 434 485 1,800

4 การยักยอกหรือฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) 5 4 43

5 ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 388 174 1,882

6 การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่ซ่องโจร 1 - 18

7 การลักลอบหนีศุลกากร 43 33 165

8 การก่อการร้าย 1 1 21

9 การพนัน 163 40 608

10 การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม 4 5 93
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11 การรับของโจร 5 1 10

12 การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และต๋ัว - 1

13 การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4 46 172

14 การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ

เดินทาง

3 1 67

15 ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 52 18 505

16 การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย - 1 3

17 การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน ม - - 1
18 การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติธุระ)
115 51 748

19 การกระท าอันเป็นโจรสลัด - - -
20 การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 12 6 28
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21 กำรค้ำอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และกำรค้ำ
ยุทธภัณฑ์เพื่อน ำไปใช้ในกำรก่อกำรร้ำย กำรรบ หรือกำรสงครำม
ค้ำอำวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอำวุธ

5 - 8

22 การเลือกต้ัง (มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561)

1 - 1

23 สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550)

- - -

24 การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 3 4 23

25 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3 2 8

26 การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้าง - - -

27 การหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี (มาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร) 35 3 40

28 บังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

- - -

29 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - - -

30 ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 348 321 1,866

รวม 2,683 2,430 12,703 46



กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน
“ควำมผิดมูลฐำน”

ให้หมำยควำมรวมถึง
▪กำรกระท ำควำมผิดอำญำนอกรำชอำณำจักร
ซึ่งหำกกำรกระท ำควำมผิดนั้นได้กระท ำลงใน
รำชอำณำจักรจะเป็นควำมผิดมูลฐำนด้วย
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“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด”

หมำยควำมว่ำ

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็น
(๑) ควำมผิดมูลฐำน หรือ ควำมผิดฐำนฟอกเงิน

รวมถึง
- เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิด
มูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิด
ฐำนฟอกเงิน

(๒)เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน ทรัพย์สินตำม
- เงินหรือทรัพย์สินที่ใช้หรือเพื่อใช้ในกำรสนับสนุน (๑)

(๓) ดอกผลของทรัพย์สินตำม (๑)
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“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” (ต่อ)

ทั้งนี้ ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมี
กำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปกี่ครั้ง และ
ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็น
ของบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำเป็น
ของบุคคลใด
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ท ำไมกำรฟอกเงินจึงตรวจจับยำก

- ควำมพลิกแพลง
- วิธีกำรฟอกเงินรูปแบบใหม่ ๆ
- ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
- ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่ ๆ

- น ำเงินไปซ่อนหรือปะปนกับเงินที่ชอบด้วยกฎหมำย
- ฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนมำก
- ใช้บัญชีของบุคคลอ่ืน
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ปัญหำ/อุปสรรค

- กำรใช้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทน
- กำรหลีกเลี่ยงน ำเงินเข้ำในระบบ (โพยก๊วน)
- กำรท ำธุรกิจเพื่อปกปิดพฤติกำรณ์
- เทคโนโลยีทำงกำรเงิน
- กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน 

51



การประเมินมาตรฐานสากล 2565

•ด้ำนกฎหมำย    27 33 (40)

•ด้ำนประสิทธิผล  4                  6     (11) 
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กำรยกระดับ

- กำรควบคุมผู้ประกอบกำรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน
- กำรควบคุม Non  Profit Organization
- งำนด้ำนข่ำวกรองทำงกำรเงิน
- กำรบูรณำกำรบังคับใช้กฎหมำย
- กำรด ำเนินคดีอำญำฟอกเงิน + กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน    
แก่กำรก่อกำรรำ้ย

- กำรจัดกำรฐำนข้อมูล
- ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
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ผลกระทบในอนาคตอันใกล้

▪ กำรแก้ไขกฎหมำย
- พ.ร.บ.

กำรใช้บัญชีผู้อื่น
▪กำรยึดทรัพย์สินทดแทน

- กฎกระทรวง
▪เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
▪มูลนิธิ

▪ นโยบำยรัฐบำล
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•(๗) ผู้ท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีหรือผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพบัญชี
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หน้ำที่พื้นฐำนของสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชพีตำมมำตรำ ๑๖ 

มำตรกำรควบคุมภำยใน
กำรตรวจสอบภำยใน 

และกำรฝึกอบรม

กำรเก็บรักษำข้อมูล

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

ในกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรม 

กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน
และกำรพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและ
หลักฐำนประกอบกำรแสดงตนของลูกค้ำ

นโยบำย
ด้ำนกำรฟอกเงิน และกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

กำรรำยงำนธุรกรรม
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สิ่งที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนต้องมี

- นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
- แนวปฏิบัติ

- กำรรับลูกค้ำ
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
- กำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
- กำรประเมิมควำมเสี่ยงผลิตภัณฑ์

- วิธีปฏิบัติ
- กำรรำยงำนธุรกรรม
- กำรเก็บรักษำข้อมูล
- กรอบรมพนักงำน
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สิ่งที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนต้องมี

*** มีกลไกกำรตรวจสอบภำยที่เป็นอิสระ (AML/CFT)
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มำตรำ 62
• ไม่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 13, 14 และมำตรำ 16)

• ไม่จัดให้ลูกค้ำแสดงตนก่อนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 20)

• ไม่เก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง (มำตรำ 22)

• ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งยับยั้งกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 35 และมำตรำ 36)

• ไม่เก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้ำใหค้รบเวลำ 10 ปี (มำตรำ 22/1)

➢ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน หนึ่งล้ำน บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 
หนึ่งหมื่น บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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