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พระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 
(มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 ส.ค. 2542 เปนตนไป) 



เจตนารมณของกฎหมายฟอกเงิน 

อาชญากรนําเงิน/ทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมไปฟอกเงิน 

เงิน/ทรัพยสินท่ีฟอกถูกนําไปใชกระทําความผิดอาญาตอไปไดอีก 

ทําใหยากลําบากในการปราบปรามอาชญากรรม 

กฎหมายท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอในการจัดการกับอาชญากรและเงิน 

    หรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิด 

เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม 
จําเปนตองมีกฎหมายและมาตรการโดยเฉพาะใหสามารถ 

    ดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 



การฟอกเงินคืออะไร 



ทําไมการฟอกเงินจึงเปนปญหา 
 

 บอนทําลายโครงสรางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐ 

 ปดกั้นการแขงกัน 

 เพ่ิมภาระภาษี 

 เปนแหลงเงินทุนของการกอการรายและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ 

 



ขั้นตอนการฟอกเงนิ 

 1. การนําทรัพยเขาสูระบบ (Placement) เชน 

เอาไปฝากธนาคาร 

 2. แปรสภาพทรัพยสินโดยการสรางธุรกรรม

หลายๆ ชั้น (Layering) เชน เอาไปซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ทองคําแทง หรือซ้ือในนาม

บุคคลอื่น เพื่อใหติดตามที่มาของทรัพยยาก

ขึ้น 

 3. การปนทรัพยหรอืผสมผสานเอาทรัพยสิน

ที่ผิดกฎหมายไปผสมกับทรัพยสินที่ชอบดวย

กฎหมาย (Integration)  



 เพ่ือปกปดแหลงที่มาของเงิน (Conceal Income) 

 เพ่ือซุกซอนทรัพยสิน (Hide Assets) 

 เพ่ือปกปดความเปนเจาของที่แทจริง (Conceal Ownership) 

 เพ่ือปกปดแหลงที่มาที่ผิดกฎหมาย (Conceal Illegal Source) 

 เพ่ือทําใหดูเสมือนวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

(Make It Appear Legal) 

เหตุผลของการฟอกเงิน  

(Reasons to Launder Money) 



ผานธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

 เปลี่ยนเงินสดจากเงินปลีกเปนธนบตัรใหญ เรียกวา “เงินสกปรก” 

 การแบงกันนําเงินสดไปฝากในจาํนวนเงินที่ต่ํากวาที่กฎหมาย
กําหนดใหธนาคารตองรายงาน 

 การสมคบกับธนาคาร หรือพนักงานของธนาคาร 

 การลักลอบขนเงินไปฝากในประเทศที่ไมตรวจสอบเขมงวด 

 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปกปดรองรอย 

 



การฟอกเงินผานธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน 

 

 การใชบริษัททําธุรกิจบังหนา เพ่ือตอบสนองขั้นตอนการฟอกเงิน 

 การฟอกเงินในสถานพนัน ซึ่งหลายประเทศถูกกฎหมาย 

 การซื้อทองคําแทง แลวคอยๆ นําออกไปขาย 

 การลงทุนทางตรงในตางประเทศ หรืออาจกูเงินจากธนาคาร           

ในตางประเทศแลวชําระคืน 

 



การฟอกเงินผานธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน (ตอ) 

 

 การนําเงินไปแลกเปล่ียนอีกสกุลผานรานคา/บริษัท
แลกเปล่ียนเงินตรา 

 การซ้ือกรมธรรมแบบจายเบี้ยประกันครั้งเดียว 

 การลงทุนในหุนหรือพันธบัตรผานบริษัทนายหนาซ้ือ
ขายหลักทรัพย 

 การใชบริการธนาคารนอกระบบ เชน ประเทศไทยใชวิธี 
“โพยกวน” โดยไมทิ้งรองรอยทําใหตรวจสอบไดยาก 

 



วิธีการใหมๆ ในการฟอกเงิน 

 

 การใชบัตรสมารทการด 

 การใชอินเตอรเน็ตในการโอนเงินผานบริการ

ออนไลนของธนาคาร 

 



 การนํา เ งินหรือทรัพยสินที่ ไดมาจากการกระทํา

ความผิด หรือไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย มาเปล่ียนสภาพ

ใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง หรือเรียกไดวา 

กระบวนการทํา “เงินสกปรก” ใหเปล่ียนสภาพเปน “เงิน

สะอาด” หรือ  

 การเปล่ียนสภาพเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิด

กฎหมาย ใหดูเสมือนวา ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

สรุป : การฟอกเงนิ คือ... 



ความผิดมูลฐาน 

 ความหมาย : ความผิดอาญาที่เปนมูลเหตุ เปนที่มา หรือเปน

ฐานกอใหเกิดหรือใหไดมาซ่ึงเงินหรือทรัพยสินจากการกระทํา 

หรือเปนความผิดหลักที่นําเอากฎหมายปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินไปใชบังคับกับเงินหรือทรัพยสิน 

 ใหหมายความรวมถึง : การกระทําความผิดอาญานอก

ราชอาณาจักร ซ่ึงหากการกระทําความผิดน้ันไดกระทําลงใน

ราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย 



2 คาหญิงและเด็ก 

ความผิดมูลฐาน 

4 ยักยอกฉอโกงโดย

ผูจัดการ 

7 หลบหนีศุลกากร 

3 ฉอโกงประชาชน 

5 ความผิดตอหนาที่ราชการ 

6 กรรโชก รีดเอาทรัพย 

8 การกอการราย 

9 การพนัน 

10 การเลือกต้ัง 

11 คามนุษย 1 คายาเสพติด 
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13 รับของโจร ลักษณะเปนการคา 

ความผิดมูลฐาน 

(เพ่ิมเติม) 
15 ความผิดเกี่ยวกบั

การคาและทรัพยสิน

ทางปญญา  

18 ประทุษรายชีวิต / รางกาย 

สาหัส ตามป.อ. เพ่ือ

ประโยชน ซ่ึงทรัพยสิน 

14 ปลอมแปลงเงินตราฯ 

ลักษณะเปนการคา 

16 ปลอมเอกสารสิทธิ บัตร

อิเล็กทรอนกิส Passport  

 เปนปกติธุระ / เพ่ือการคา 

17 ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

มีลักษณะเปนการคา 

21 โจรสลัด 

22 ซ้ือขายหลกัทรัพย 

12 อั้งยี่ / องคกร

อาชญากรรม 

19 หนวงเหนี่ยวกกัขัง ตาม

ป.อ. เพ่ือเรียกรับผลปย. 

20 ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง ชิง 

ปลนฯ มีลักษณะเปนการคา 

23 ความผิดเกี่ยวกบั 

อาวุธ  

24 สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
25 องคกรอาชญากรรมขามชาติ 



ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

   (1) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิด
มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดใช หรือมีไว
เพื่อใช  หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (8)  ของบทนิยามคํา
วา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายดวย 

 (2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซ่ึง
เงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ 

 (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

  



ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (ตอ) 

   - ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจําหนาย จาย โอน 

หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง  

 - ไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคล

ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

  



การกํากับ ตรวจสอบ  

ผูมีหนาที่รายงาน 

การทําธุรกรรม 



อํานาจสํานักงาน ปปง. ที่เกี่ยวของกับการกํากับ ตรวจสอบ 
     

 กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

และประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย  

 เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 



ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 

สถาบันการเงิน (บทนิยามในมาตรา 3) 

สํานักงานที่ดิน (มาตรา 15) 

ผูประกอบอาชีพ 9 ประเภท (มาตรา 16) 



เรื่องที่ตองกํากบัและตรวจสอบ  

 
- การรายงานธุรกรรม 

- การจัดใหลูกคาแสดงตน 

- การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา: 
กรณีสถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) และ (9) 

 

 

 



การรายงาน “ ธุรกรรม ”  

     ธุรกรรม หมายความวา “กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม 

สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ 

หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน”  



ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 

สถาบันการเงิน 

 ธนาคารพาณิชย ธนาคารตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

 บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพย 

 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

 บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 

 



สถาบันการเงิน (ตอ) 

 สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการ ซ่ึงมีมูลคาหุน

รวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู 

ใหสินเชื่อ รับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซ่ึงเงินและทรัพยสินตาง ๆ โดย

วิธีใด ๆ  

 นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงิน ไดแก 

    1. นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรพัย 

    2. นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 



สถาบันการเงิน (ตอ) 

  นิติบุคคลที่ดําเนินธรุกิจอืน่ที่เกี่ยวของกับการเงิน (ตอ) 

 3. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัท

บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

 4. บริษัทบริหารสินทรพัยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรพัย (ยุบ

เลิกแลว ตาม พรบ ยุบเลิกฯ ป 49) 

 5. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวย

สัญญาซ้ือขายลวงหนา  

 6. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวย 

การซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 

 

 



สรุป การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน 
ประเภทธุรกรรม วงเงินที่กําหนดใหรายงาน 

ธุรกรรมที่ใชเงินสด ต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

ธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนเงนิสด 
ต้ังแต 1 แสนบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสิน ต้ังแต 5 ลานบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอน

เงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ต้ังแต 7 แสนบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมกําหนดวงเงิน 



“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

หมายความวา 

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตอง

ตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้  

 ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูล

ฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  

 ใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดวย 

 



ขอแนะนําการรายงานการทําธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัย  (STR) 

"ขอมูล" ที่ไดจาก "เหตุอันควรสงสัย" นั้น เมื่อพิจารณาจาก

ขอความในทุกสวนของแบบรายงานแลวควรบงบอกไดอยาง

ละเอียดวาบุคคลใด กระทําการใด เมื่อใด  ณ ที่ใด  และอยางไร ที่

สื่อใหเห็นถึงพฤติการณอันควรสงสัยในการทําธุรกรรมครั้งนี้  



แบบรายงาน 

 แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ของสถาบันการเงินใหใช

ดังนี้ 

     (1) แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดใหใชแบบ ปปง. 1-01  

     (2) แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินใหใชแบบ ปปง. 1-02  

     (3) แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยใหใชแบบ ปปง. 1-03 

  

 

 



แบบ ปปง 1-01 แบบ ปปง -1-02 



แบบ ปปง 1-03 



ระยะเวลาในการรายงานการทําธุรกรรม 

 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด และ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน

ใหสถาบันการเงินรายงานโดยการสงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวาง

วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 16 ถึงวันส้ินเดือน ไปยัง

สํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่ 15 และวันส้ินเดือนของ

เดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 

 การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยใหสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพรายงานโดยการสงแบบรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ด

วันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 



 

วิธีการรายงานธุรกรรม 

การสงแบบรายงาน 

    - ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สานักงาน ปปง.  

    - สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

    - สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส  

การรายงานโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงาน

ไมตองรับผิด 

 

 



 

ธุรกรรมที่ไดรับการยกเวนไมตองรายงาน 

 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5  

(พ.ศ. 2543)  และที่แกไขเพิ่มเติม 



การแสดงตนของลูกคา 

  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพจัดใหลูกคาแสดงตนทุกคร้ัง

กอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตลูกคาไดแสดง

ตนไวกอนแลวเพ่ือการดําเนินการ 



วิธีการแสดงตนของลูกคาบุคคลธรรมดา 

การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือเต็ม 

(๒) วัน เดือน ปเกิด 

(๓) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือ 

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ 

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ในกรณีที่มี 

(๔) ที่อยูตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน  

และในกรณีที่เปนคนตางดาวใหแสดงที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยปจจุบันในประเทศไทย 

(๕) อาชีพ สถานที่ทํางาน 

(๖) ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส 

(๗) ลายมือช่ือผูทําธุรกรรม 



วิธีการแสดงตนของลูกคานิติบุคคล 
การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอยางนอยตองแสดงขอมูล

และหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ในกรณีที่มี 

(๓) หลักฐานสําคัญแสดงตนอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 (ก) สําหรับลูกคาที่เปนนิติบคุคลทัว่ไป ไดแก หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบยีนออกใหไมเกิน
หกเดือน หรือในกรณีที่ไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไดแก หลักฐานการเปนนิติบุคคลที่
หนวยงานหรือองคกรที่นาเชื่อถือรับรองหรือออกใหไมเกินหกเดือน 

 (ข) สําหรับลูกคาที่เปนสวนราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนนติิ
บุคคล ไดแก หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือแตงต้ังหรือหนังสือมอบอํานาจ 

 (ค) สําหรับลูกคาที่เปนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะ
เดียวกันนี้ ไดแก หนังสือแสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ หรือหนังสือแตงต้ังหรือหนังสอืมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

 (ง) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงวาได
มีการกอต้ังบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายข้ึน 



วิธีการแสดงตนของลูกคานิติบุคคล 
(๔) สถานที่ต้ังและหมายเลขโทรศัพท 

(๕) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 

(๖) ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทํา

ธุรกรรม และบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทายใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม  

ในกรณีที่มี ดังนี้ 

  (ก) ชื่อเต็ม 

  (ข) วัน เดือน ปเกิด 

  (ค) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสอืเดินทาง หรือเลข

ประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ในกรณที่มี 

  (ง) ที่อยูตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่

เปนคนตางดาว ใหแสดงที่อยูในประเทศเจาของสญัชาติและที่อยูปจจุบนัในประเทศไทย 



วิธีการแสดงตนของลูกคานิติบุคคล 
(๗) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ 

(๘) ตราประทับ ในกรณีที่มี 

(๙) ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 



วิธีการแสดงตนของลูกคากรณีอื่นๆ 
 การแสดงตนของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวอยางนอยตองแสดงขอมูลและ

หลักฐาน ตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามขอ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 
และ (๘) แลวแตกรณี 

 การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเส่ียงตา อยางนอยตองแสดงขอมูลตามขอ ๓ (๑) (๓) 
(๔) และ (๖) หรือตามขอ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แลวแตกรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตองจัดใหลูกคาดังกลาวสงสําเนาหลักฐานตาม
ขอ ๔ (๓) ใหกอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้งแรก 

 การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ 

 ทางการเงินที่มีความเส่ียงสูง อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐานตามขอ ๓ หรือ
ขอ ๔ แลวแตกรณี กอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้งแรก 

 

ฯลฯ 



การจัดใหลูกคาแสดงตน (ตอ) 
 การตรวจสอบขอมูลการแสดงตน 

 กฎหมายกําหนดใหตองมีการกําหนดมาตรการในการพิสูจนทราบเพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน

ดังกลาว 

 การเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน 

 ผูประกอบอาชีพตองเก็บรักษาขอมูลการแสดงตนของลูกคาไวอยางนอย 5 ป นับแต

วันที่ยุติความสัมพันธกับลูกคา 

 



 

บทกําหนดโทษ 



มาตรา 62 

ไมรายงานการทําธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16) 

ไมจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม (มาตรา 20) 

ไมจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (มาตรา 21 วรรค

หนึ่ง) 

 

 

 

 



มาตรา 62 (ตอ) 
 ไมเก็บรักษารายละเอียดเกีย่วกับการแสดงตนและบนัทึกขอเท็จจริง 

(มาตรา 22) 

ฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามคําสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม (มาตรา 35 และ
มาตรา 36) 

 ไมเก็บรักษารายละเอียดเกีย่วกับขอเท็จจริงของลกูคาใหครบเวลา 5 
ป (มาตรา 22/1) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพัน
บาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 



มาตรา 63 
 รายงานการทําธุรกรรมอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองแจง 

(มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16) 

 จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมใหลูกคาเอง กรณีลูกคาปฏิเสธที่

จะทําบันทึกขอเท็จจริง อันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตองแจง 

(มาตรา 21 วรรคสอง) 

 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



มาตรา 64 
 ไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือไมสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน แก

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวก

แกกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ในการเขาไปในเคหสถาน 

สถานที่ หรือยานพาหนะเพื่อตรวจคนหรือหาพยานหลักฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)] 

 กระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่เก็บรักษาไว เวนแต เปนการปฏิบัติการ

ตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย (มาตรา 38 วรรคสี่) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือ  ทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 



กําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือ

มาตรการอ่ืนใด เพ่ือปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย 

ตรวจสอบรายชื่อลูกคากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด 

แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับใหสํานักงาน ปปง. ทราบ 

แจงใหสํานักงาน ปปง. ทราบถึง 

- ผูที่เปน/เคยเปนลูกคาที่เปนบุคคลที่ถูกกําหนด 

- ผูมี/เคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

 

 

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 



การยื่นคํารองของผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมตอศาล 

 เพื่อเปนการชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแกผูถูกกําหนดตามขอผูกพันที่ไดทําข้ึนกอน 

 เพื่อเปนการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผล และกรณีจําเปนตองชําระเงินเขาบัญชีผูถูกกําหนด 

 เพื่อเปนการชําระหนี้ซ่ึงศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด(เฉพาะ THAI-List) 

 ใหดําเนินการใดๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับอันเน่ืองจากเปนบุคคลที่ถูกกําหนด (เฉพาะ 

THAI-List) 

(ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรได) 



บทบังคับทางกฎหมาย 
 มาตรา 14 วรรคหนึง่ เปนกรณีความผิดของบคุคลธรรมดา ไดแก บุคคลที่ถูกกําหนด หรือเจาหนาที่ของสถาบัน

การเงิน หรือพนักงานของผูประกอบอาชพีซ่ึงมีหนาที่รบัผิดชอบในการทาํธุรกรรม หรือเปนผูที่ครอบครอง

ทรัพยสินของบคุคลที่ถูกกําหนด แลวแตกรณี ซ่ึงฝาฝนกฎหมายโดย 

 ไมระงับการดําเนินการกับทรพัยสินของบคุคลที่ถูกกําหนดหรอืของผูกระทําการแทนหรอืตามคําส่ังของผู

นั้น หรือของกิจการภายใตการควบคุมของผูนั้น หรือไมแจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงบัฯ ให

สํานักงานทราบตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรบัไมเกิน 300,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรบั 

 มาตรา 14 วรรคสอง เปนกรณีความผิดของผูมีหนาท่ีรายงาน (นิติบุคคล) ซ่ึงฝาฝนกฎหมายโดย 

 กรณีผูมีหนาที่รายงานไมระงบัการดาํเนินการกับทรพัยสินของบุคคลที่ถูกกําหนดหรอืของผูกระทาํการแทน

หรือตามคําส่ังของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการควบคุมของผูนัน้หรอืไมแจงขอมูลเก่ียวกับทรพัยสินที่ถูก

ระงับฯ ใหสํานักงานทราบตองระวางโทษโทษปรบัไมเกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท 

ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 มาตรา 14 วรรคสาม  

 หากการกระทําความผิดตามวรรคสอง เกิดจากการส่ังการหรอืการกระทําของบุคคลใด หรือไมส่ังการ 

หรือไมกระทําการอนัเปนหนาท่ีที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรบัผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนติิบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรบัไมเกิน 300,000 บาท 

หรือท้ังจําทัง้ปรบั 

 

 

 



ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหธุรกรรม 



ผลความสําเร็จจากขอมูลทางการเงิน 





11/19/2014 11:01 AM 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โทร. (02) 219-3600 

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

Website: www.amlo.go.th 
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