
โดย กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง. 



องค์กรระหว่างประเทศ 

Financial Action Task Force (FATF) 
Asia/Pacific Group Money Laundering (APG) 
Caribbean Financial Action (CFATF) 
Eurasian Group (EAG) 
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

(ESAAMLG) 
 

๐๗/๐๒/๖๐ 



การฟอกเงินคืออะไร 



ขั้นตอนการฟอกเงิน 
 1. การน าทรัพย์เข้าสู่ระบบ (Placement)                     

เช่น เอาไปฝากธนาคาร 

 2. แปรสภาพทรัพย์สินโดยการสร้างธุรกรรม
หลาย ๆ  ชั้ น  (Layering)  เ ช่ น  เ อ า ไปซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ ทองค าแท่ง หรือซื้อในนาม
บุคคลอื่น  เพื่อ ให้ติดตามที่มาของทรัพย์                            
ยากขึ้น 

 3. การปนทรัพย์หรือผสมผสานเอาทรัพย์สิน
ที่ผิดกฎหมายไปผสมกับทรัพย์สินที่ชอบด้วย
กฎหมาย (Integration)  



2 ค้าหญิงและเด็ก 

ความผิดมูลฐาน 

4 ยักยอกฉ้อโกงโดย
ผู้จัดการ 

7 หลบหนีศุลกากร 

3 ฉ้อโกงประชาชน 

5 ความผิดต่อหน้าที่ราชการ 

6 กรรโชก รีดเอาทรัพย์ 

8 การก่อการร้าย 

9 การพนัน 

10 การเลือกตั้ง 

11 ค้ามนุษย ์1 ค้ายาเสพติด 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://diy.alinkcorp.com/db/image_news/2005/7/548000010876401.jpg&imgrefurl=http://diy.alinkcorp.com/all_news/news/news.asp?no_n=634&h=217&w=199&sz=17&hl=th&start=4&um=1&tbnid=7bn1FKAEO_2CVM:&tbnh=107&tbnw=98&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/Members/oea/images/democracy.jpeg&imgrefurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/OEANews_112907&h=200&w=200&sz=21&hl=th&start=9&um=1&tbnid=u58u0VWP5ognSM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&um=1&hl=th


13 รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า 

ความผิดมูลฐาน 
(เพิ่มเติม) 

15 ความผิดเกี่ยวกับ
การค้าและทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

18 ประทุษร้ายชีวิต / ร่างกาย 
สาหัส ตามป.อ. เพื่อ

ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน 

14 ปลอมแปลงเงินตราฯ 
ลักษณะเป็นการค้า 

16 ปลอมเอกสารสิทธิ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ Passport  
 เป็นปกติธุระ / เพื่อการค้า 

17 ทรัพยากรธรรมชาติฯ  
มีลักษณะเป็นการค้า 

21 โจรสลัด 

22 ซื้อขายหลักทรัพย์ 

12 อั้งยี่ / องค์กร
อาชญากรรม 

19 หน่วงเหนี่ยวกักขัง ตาม
ป.อ. เพื่อเรียกรับผลปย. 

20 ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิง 
ปล้นฯ มีลักษณะเป็นการค้า 

23 ความผิดเกี่ยวกับ 
อาวุธ  

24 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  25 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 



ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

   (1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิด
มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้
เพื่อใช้  หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐานตาม (8)  ของบทนิยามค า
ว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายด้วย 

 (2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง
เงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

 (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

  



ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด (ต่อ) 

   - ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง  

 - ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคล
ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

  



ตัวอย่างทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  

    



2/7/2017 10:13 AM 

น าธนบัตรมาคัดแยกประเภท  



2/7/2017 10:13 AM 



2/7/2017 10:13 AM 



2/7/2017 10:13 AM 



การก ากับ ตรวจสอบ  
ผู้มีหน้าที่รายงาน 
การท าธุรกรรม 



อ านาจส านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ตรวจสอบ      

กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม และประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กําหนดให้สํานักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน AML/CFTให้กับผู้มี

หน้าที่รายงาน (เพิ่มมาตรา ๒๑/๓) 
สํานักงาน ปปง. มีอํานาจในการแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปยัง

หน่วยงานที่กํากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน 
 



 
 
 
 
 

หลักการด้านการก ากับดูแล 
 

ก าหนดวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.  
-เรื่อง การกําหนดนโยบาย 
- เรื่อง การรายงานธุรกรรม 
- เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
- เรื่อง การระบุตัวตนลูกค้า 
- เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
- เรื่อง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง

การเงิน 
- เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล 

 
 

ก าหนดวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย ปกร.  
- เรื่อง การกําหนดนโยบาย 
- เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูก
กําหนด 
- เรื่อง กระบวนการหลังตรวจสอบข้อมูล
บุคคลที่ถูกกําหนด 
- เรื่อง การดําเนินการอื่นในระหว่างการระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สิน 
- เรื่อง การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย 
- เรื่อง บทลงโทษ 

 

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                                   
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 



เรื่องที่ต้องก ากับและตรวจสอบ  
 

- การรายงานธุรกรรม 
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
- การเก็บรักษาข้อมูล 

 
 



ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
สถาบันการเงิน (บทนิยามในมาตรา 3) 

ส านักงานที่ดิน (มาตรา 15) 

ผู้ประกอบอาชีพ 10 ประเภท (มาตรา 16) 



ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 

สถาบันการเงิน 
 ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

 บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ 

 บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 

 



สถาบันการเงิน (ต่อ) 

 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการ ซึ่งมีมูลค่าหุ้น
รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ 
ให้สินเชื่อ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดย
วิธีใด ๆ  

 นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ 

    1. นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์

    2. นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

 



สถาบันการเงิน (ต่อ) 

  นิติบุคคลท่ีด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (ต่อ) 
 3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัท
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 

 4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์       
(ยุบเลิกแล้ว ตาม พรบ ยุบเลิกฯ ปี 49) 

 5. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 6. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

 
 



ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรือการเป็นที่
ปรึกษาในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามมาตรา 13 

(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณ ีเพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับที่
ประดับด้วยอัญมณ ีเพชรพลอย หรือทองค า 

(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 

(4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

๐๗/๐๒/๖๐ 



ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

(5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า 

(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 
๐๗/๐๒/๖๐ 



ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกา
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(10) ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน  

๐๗/๐๒/๖๐ 



การรายงาน “ ธุรกรรม ”  

     ธุรกรรม หมายความว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม 
สัญญา หรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ 
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน”  



สรุป การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงิน 
ประเภทธุรกรรม วงเงินที่ก าหนดให้รายงาน 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 

เฉพาะธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อมีจ านวน 
เงินสด (กรณีสถาบันการเงินเปน็นิตบิุคคลที
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย

ช าระเงินต่างประเทศฯ) 
***กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมใหม่*** 

ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป 

ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสด 

ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอน
เงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป 



“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

หมายความว่า 

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมใิห้ต้อง
ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  

 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูล
ฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  

 ให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมด้วย 

 



แบบรายงาน 

 แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ของสถาบันการเงินให้ใช้
ดังนี้ 

     (1) แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดให้ใช้แบบ ปปง. 1-01  
     (2) แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินให้ใช้แบบ ปปง. 1-02  
     (3) แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03 
 แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ของสถาบันการเงินให้ใช้

ดังนี้ (ต่อ) 
  การรายงานการทําธุรกรรมที่มีการโอนเงิน หรือชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-05-9 
 



แบบ ปปง 1-01 แบบ ปปง -1-02 



แบบ ปปง 1-03 



 
กฎหมายเดิม : 
 
 
 
กฎหมายใหม่ : 
 
 
  

การบันทึกข้อเท็จจริง 

การทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึก
ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรม (มาตรา 21) 

เมื่อมีการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ใหส้ถาบันการเงินบันทึก
ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรม (มาตรา 21)  
โดยให้สถาบันการเงินผู้บันทึกข้อเท็จจริง 
- ลงลายมือชื่อ และ 
- เขียนชื่อสกุลด้วยลายมือบรรจงกํากับไว้  
- ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง 



43% 

5% 

2% 

50% 

สถิติการรับรายงานการท าธุรกรรมทุกประเภท                                                   

จากกลุ่มสหกรณ์ ปี 2558  

ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด 

ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงิน/ชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกรรมท่ีเหตุอันควรสงสัย 



ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  (STR) 

1 ลักษณะการทําธุรกรรมสอดคล้องกับอาชีพหรือไม่ อย่างไร และควรใส่ข้อมูลของลูกค้าที่ได้จาก
การทํา CDD เพิ่มเติมในรายงาน เนื่องจากข้อความไม่ได้บรรยายว่าพฤติการณ์ที่ลูกค้ามาทําธุรกรรม
กับผู้มีหน้าที่รายงาน โดยทําธุรกรรมหลายครั้ง แต่ละครั้งจํานวนเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงาน แต่ถ้า
รวมจํานวนเงินทั้งหมดจะถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานนั้น ลูกค้ามีเจตนา ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยง มิให้ตกอยู่ในกฎหมาย ปปง. หรือไม่ อย่างไร 
2. ควรใส่ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการทํา CDD เพิ่มเติมในรายงาน  ซึ่งในรายงานที่ส่งมานั้นเป็น
ข้อความที่ไม่ได้บรรยายว่าพฤติการณ์ที่ลูกค้ามาทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน มีการทําธุรกรรม
จํานวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้องรายงานนั้น ลูกค้ามีเจตนา ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง  
มิให้ตกอยู่ในกฎหมาย ปปง. หรือไม่ อย่างไร 
3. ควรใส่ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการทํา  CDD เพิ่มเติมในรายงาน และไม่ควรใส่ข้อความที่สื่อถึงความ
ไม่สมเหตุสมผลของการรายงาน และควรมีการแสดงถึงว่าได้ใช้ "ดุลพินิจ"ในการ"กลั่นกรอง"ก่อน
จะรายงานธุรกรรมมายังสํานักงาน ปปง. 



ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  (STR) (ต่อ) 

4. ช่องระบุอาชีพผู้มีหน้าที่รายงานควรระบุเฉพาะเจาะจงอาชีพของลูกค้า เพราะการที่ผู้มีหน้าที่
รายงานระบุข้อมูลอาชีพของลูกค้าโดยใช้ค าว่าอาชีพอิสระ ,รับจ้าง,เจ้าของกิจการ,อื่นๆ จะท าให้ผู้มี
หน้าที่รายงานไม่สามารถจัดระดับความเสี่ยงเพื่อประกอบการท า CDD ได้ และไม่สามารถน าข้อมูล
มาประกอบการวิเคราะห์ได้ 
5. ควรเขียนรายงานโดยมีองค์ประกอบว่า ใคร / ท าอะไร / ที่ไหน / อย่างไร / สงสัยอย่างไร / ข้อมูล
จากการKYC / CDD 
6.  รายงานที่ทางส านักงาน ปปง. ส่งกลับไปเพื่อให้พิจารณาทบทวนนั้น ผู้มีหน้าทีรายงานได้ส่งกลับ
มายกเลิกและส่งรายงานทดแทน โดยมีการกรอกข้อมูล ในส่วนที่กรอกไว้ไม่ครบถ้วนแล้ว แต่ในช่อง
อาชีพของลูกค้า ที่ใส่ข้อมูลว่า อาชีพอิสระ, รับจ้าง, เจ้าของกิจการ, อื่นๆ  “ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข” 
ซึ่งอาจเท่ากับว่าผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตน ตามประกาศส านักซึ่งจะส่งผลให้ผู้มี
หน้าที่รายงานไม่สามารถจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าได้  



ตัวอย่างการรายงาน STR ทีใ่ห้เหตุอนัควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
ตัวอย่างที่ 1 น.ส. A เลขทะเบียนสมาชิก 12345 เป็นข้าราชการครู สังกัด ร.ร.UUU มีเงินเดือน 20,740 บาท ได้เปิดปัญชีเงินฝาก
และฝากเงินกับสหกรณ์ จ านวน 2 บัญชี คือ 
บัญชี เลขที่ **-02*** เปิดบัญชี เงินสด  (1 พ.ย.55)          จ านวน           300,000 บาท            (ฝากเอง) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 2                       (8 ก.พ.56)         จ านวน           1,000,000 บาท          (บิดา) 
 -ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 3                       (1 ม.ีค.56)          จ านวน           1,000,000 บาท         (บิดา) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 4                       (1 เม.ย.56)        จ านวน           1,000,000 บาท         (บิดา) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 5                       (2 ธ.ค.56)          จ านวน           1,000,000 บาท         (บิดา) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 6                       (30 พ.ค.57)       จ านวน           1,000,000 บาท          (บิดา) 
     ยอดรวมพร้อมดอกเบี้ย จ านวน 5,483,160.32 บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 57 
บัญชี เลขที่ **-03*** เปิดบัญชี เงินสด    (18 ก.ค.56)       จ านวน            10,000 บาท            (ฝากเอง) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 2                         (29 พ.ค.57)       จ านวน          570,000 บาท           (ฝากเอง) 
 -ฝากด้วยเงินสด คร้ังที่ 3                         (30 ก.ค. 57)       จ านวน         1,000,000 บาท         (บิดา) 
 -ฝากรายเดือน เดือน ละ 3,000 บาท 
ยอดรวมพร้อมดอกเบี้ย จ านวน 1,619,962.69 บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 57 
 จึงเป็นเหตุอันควรสงสัย คือ น.ส. A เป็นข้าราชการครู เงินเดือน 20,740 บาท แต่มีเงินฝากแต่ละคร้ังเป็นจ านวน
มาก และในการฝากแต่ละคร้ังนั้นส่วนมาก น.ส.A ไม่ได้มาฝากเงินด้วยตัวเอง แต่จะมี นาย B ซึ่งเป็นบิดา มาด าเนินการฝากเงิน
แทน ในการน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ฯ นั้น จะถือเงินสดมาฝากเองดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 



ตัวอย่างการรายงาน STR ที่ให้เหตุอันควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์ (ต่อ) 

ตัวอย่างที่ 2   สมาชิกของสหกรณ์รายนาย C สมาชิกเลขที่ 14*** ได้ท าการฝากเงินทาง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เข้าบัญชีสหกรณ์เลขที่ ***-6-00***-* เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกเลขที่  0**01******* โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 วันที่ 5   ก.พ.   58  เป็นจ านวนเงิน  1,900,000   บาท 
 วันที่ 10 ก.พ.   58  เป็นจ านวนเงิน   1,900,000   บาท  
 วันท่ี 11  ก.พ.   58  เป็นจ านวนเงิน   1,820,000  บาท 
 วันที่  17 ก.พ.   58  เป็นจ านวนเงิน   1,900,000  บาท 
 วันที่  17 ก.พ.    58  เป็นจ านวนเงิน   1,900,000 บาท 
 วันที่  23  ก.พ.   58  เป็นจ านวนเงิน   1,900,000 บาท 
 วันที่ 26  ก.พ.    58  เป็นจ านวนเงิน   1,900,000  บาท 
สหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นความผิดปกติจากสมาชิกท่านอื่นๆ การฝากเงินเหมือนการหลีกเลี่ยงการท า
ธุรกรรมเงินสด  ท าให้มีเหตุอันสงสัย 
 



ตัวอย่างการรายงาน STR ที่ให้เหตุอันควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์ (ต่อ) 

ตัวอย่างที่ 3   
 ฝากเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ จํานวน 6,000,000 บาท  โดย 
 3.1ฝากเป็นเงินสด จํานวน 1,900,000 บาท บัญชีเลขที่ 02000720 
 3.2 ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา XYZ เลขที่บัญชี ***1047**** ชื่อ
บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ Rจํากัด จํานวน 3 รายการ 
 -จํานวนเงิน 1,200,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047**** 
 -จํานวนเงิน 1,900,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047**** 
 -จํานวนเงิน 1,000,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047**** 

สหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นความผิดปกติในการฝากเงินเหมือนการหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมเงินสด  ท าให้
มีเหตุอันสงสัย 



ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  (STR) 
ตัวอย่างที่ ธนาคาร 
 ลูกค้ารายหนึ่งเป็นนักศึกษา ซึ่งมีพฤติกรรมผิดสังเกตที่จะทํา
ธุรกรรมทางการเงินจํานวนมากๆ บัญชีมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ มีเงินโอน
เข้ามาจากทั่วประเทศเป็นประจํา และหลังจากมีเงินโอนมาก็จะมีการถอน
ออกไปด้วย ATM ทุกครั้ง เป็นระยะเวลาพอสมควร ต่อมาได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนผ่านทาง VOC ว่าบัญชีที่นี้หลอกลวงให้ประชาชน
โอนเงินเพื่อซื้อขายสินค้า แต่ถูกหลอกลวงโดยมิได้รับสินค้าดังกล่าวตามที่
ตกลงกันไว้ ทําให้ผู้เสียหาย เดือดร้อน เป็นจํานวนมาก มีเหตุให้สงสัยว่ามี
การกระทําผิดจริง และได้ตรวจสอบสารสนเทศแล้วว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
บุคคลอันตรายและหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินผ่านธนาคารจํานวนมาก 



ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  (STR) 
ตัวอย่างที่ ธนาคาร 
     นาย ก. อายุ 27 ปี ที่อยู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาชีพ พนักงานเสริฟ์ รายได้
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน เปิดบัญชีเพื่อออมเงิน รายการเคลื่อนไหว
บัญชีช่วง 03/07-28/12/57 มีการฝากผ่าน Counter/CDM/IBanking  จํานวน 
171 รายการ ประมาณ 11.87 ล้านบาท ทําธุรกรรมในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่
ผ่านธนาคารอื่น และมีการถอนผ่าน ATM จํานวน 503 รายการ ประมาณ
11.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบว่าที่มาของรายได้ไม่
ชัดเจน ปริมาณและมูลค่าธุรกรรมมียอดสูง ไม่สอดคล้องกับอายุ อาชีพ 
รายได้ รวมถึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี  
 
 
 
 
  
  



ระยะเวลาในการรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงิน 

 การรายงานการท าธุรกรรมที่ใชเ้งินสด และ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 การรายงานการท าธุรกรรมทีมี่เหตุอนัควรสงสัยให้รายงานภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

แบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว่าง 
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 

ให้รายงานภายใน 7 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 ของเดือนที่มีการ

ทําธุรกรรมนั้น 

แบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว่าง 
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน  

ให้รายงานภายใน 7 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนทีม่ี

การทําธุรกรรมนั้น 



กฎหมายเดิม : การรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 (1),(2),(3) 
 
 
กฎหมายใหม่ : การรายงานธุรกรรมตามมาตรา 14 
 
 
 ***การรายงานตามมาตรา 13,14,15,16 ผู้รายงานที่รายงานโดยสุจริต หาก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่รับผิด 

การรายงานธุรกรรมย้อนหลัง 

ย้อนหลังได ้

ย้อนหลังไดเ้ฉพาะ 
ธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัย 



 
วิธีการรายงานธุรกรรม 

การส่งแบบรายงาน 
    - ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.  
    - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
    - ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนกิส์  
 

 



ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน 

(1) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือ 
 พระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ันพระองค์เจ้าขึ้นไปเป็นคู่กรณี 
(2) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค   ราชการส่วน

ท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ   องค์การมหาชน   หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี 
(3) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี 
        (ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 
        (ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ    
                          พระบรมราชินีนาถ 
        (ค) มูลนิธิสายใจไทย 

 



ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน 

(4) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์โดยทั่วๆไปที่ทํากับ
สถาบันการเงิน เว้นแต่ 

 (ก) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือกําปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตัน ขึ้น

ไปเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย 
      (ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือ

เครื่องจักรกลอื่นใด  
(5) การทําสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันวินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
(6) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือ

การได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือมาตรา 
1401 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย ์

 



ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน 

(7) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่า 700,000 บาท 
 (ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต 
 (ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี 
 (ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน 
 (จ) การบริการหักบัญช ี
 (ฉ) การบริการชําระดุล 
 (ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร

ทางการเงินอื่นๆ 
(8) ธุรกรรมที่ทําผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้น

แต่กรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 



ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน 

(9) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 (ก) การโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) หรือ 
  - ระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9)  หรือ 
  - ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) 
 ทั้งนีเ้ฉพาะที่ทําขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) 
 (ข) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้

ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) เฉพาะที่ทําขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น 



 
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

1. กฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงิน  และผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) 

2. กฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงิน  และผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2559 (ใช้บังคับ 22 พ.ย. 2559) 

3. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

 

 

 

 

  

 



การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
ผู้มีหน้าที่รายงานการท า

ธุรกรรม 
ประเภทลูกค้า วงเงินการแสดงตน 

 
 

สถาบันการเงิน 

ลูกค้า แสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรม 

ผู้ท าธุรกรรมคร้ังคราว 
 (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 (1) (9) โดยไม่เคยจัดให้มีการ
แสดงตนและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงมาก่อน) 

 

แสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรม เมื่อ 
- การท าธุรกรรมที่มีมูลค่า 
   ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
 

 สถาบันการเงินต้องกําหนดมาตรการและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติ
อันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ 



วิธีการแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา 
การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเต็ม 

(๒) วัน เดือน ปีเกิด 

(๓) เลขประจ าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือ 

เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ าตัวในเอกสารส าคัญ 

ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี 

(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อย่ปัจจุบันในประเทศไทย 

(๕) อาชีพ สถานที่ท างาน 

(๖) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 

(๗) ลายมือชื่อผู้ท าธุรกรรม 



วิธีการแสดงตนของลูกค้านิติบุคคล 
การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล

และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
(๒) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี 
(๓) หลักฐานสําคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน

หกเดือน หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน 

 (ข) สําหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 

 (ค) สําหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะ
เดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

 (ง) สําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงว่าได้
มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น 



วิธีการแสดงตนของลูกค้านิติบุคคล 
(๔) สถานที่ต้ังและหมายเลขโทรศัพท์ 
(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
(๖) ข้อมูลของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทํา

ธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม  
ในกรณีที่มี ดังนี้ 

  (ก) ชื่อเต็ม 
  (ข) วัน เดือน ปีเกิด 
  (ค) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจําตัว

ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาล
ไทยออกให้ ในกรณทีีีมี 

  (ง) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่เป็น
คนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย(๗) ประเภทกิจการ
และวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ 

(๘) ตราประทับ ในกรณีที่ม ี
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 
 



วิธีการแสดงตนของลูกค้ากรณีอื่นๆ 
 การแสดงตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและ

หลักฐาน ตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 
และ (๘) แล้วแต่กรณี 

 การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๓ (๑) (๓) 
(๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าดังกล่าวส่งสําเนาหลักฐานตาม
ข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ทําธุรกรรมครั้งแรก 

 การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตาม
ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ก่อนมีการอนุมัติให้ทําธุรกรรมครั้งแรก 

ฯลฯ 
 



การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ต่อ) 

 การตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน 
 กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการก าหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบ  

ความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ดังกล่าว 

 การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน 
 ผู้ประกอบอาชีพต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่

วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 



ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
1. การก าหนดนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

ต้องออกโดยคณะ
ผู้บริหารสูงสุดของ

องค์กร 

 
แนวทางปฏิบัติ
ภายในองค์กร 

 

มีความสําคัญ 
เท่าๆกับนโยบายหลัก
ในการดําเนินธุรกิจ 

ระบุถึงรายละเอียด
การดําเนินงานใน

ขั้นตอนต่างๆ 



นโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายหลัก นโยบายรอง 

นโยบายภายใน
องค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การฟอกเงินและ
การสนับสนุน
ทางการเงินแก่
การก่อการร้าย  

1. นโยบาย (รอง) หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรับลูกค้า 

2. นโยบาย (รอง) หรือมาตรการที่วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

3. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานที่ต้องดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน 

4. นโยบาย (รอง) เรื่อง การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ 

5. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานในเรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย 



ตัวอย่างนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



ตัวอย่างนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer: KYC) และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

(Customer Verification)  

ขอสร้างความสัมพันธ์ใน
การทําธุรกรรม 

•  ขอข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
• ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนดังกล่าว 



ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
3. การอนุมัติรับลกูค้า (เป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการทันทีหลังจากที่ 

ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว) 

KYC + Verification 

การตรวจสอบรายช่ือ 
-บุคคลท่ีถูกกําหนด 
- บุคคลท่ีสํานักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้อง
กําหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงซึ่ง
ควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

3 

การประเมินความต้องการ
ข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อ 
ระบุตัวตนลูกค้า  

(หากไม่เพียงพอ ต้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม) 

1 

การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริง
ตามกฎหมาย 
- มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า 



ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง 

กฎกระทรวงฯ ข้อ 19 (1) – ให้ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได ้
ประกาศส านักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้า 

(1) นอกจากจะใช้ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการแสดงตนในการระบุตัวตนของลูกค้า
แต่ละรายแล้ว สถาบันการเงินต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละ
ราย เพื่อพิจารณาว่า จําเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตัวตนของลูกค้า
อีกหรือไม่ 

 - กรณีลูกค้ามีระดับความเสี่ยงต่ํา : อาจพิจารณาระบุตัวตนของลูกค้าจาก
ข้อมูลการแสดงตนโดยยังไม่จําเป็นต้องขอข้อมูลอื่นๆ อีกก็ได้ 



ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง 

 - เว้นแต่ พบว่าข้อมูลการแสดงตนนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพียงพอที่จะ
พิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายและมีคุณลักษณะหรือปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงต่ําอย่างแท้จริง >> ต้องได้รับข้อมูลเพื่อระบุตัวตนเพิ่มเติมให้เพียงพอ 

 - กรณีลูกค้ามีระดับความเสี่ยงอื่น : ต้องระบุตัวตนจากข้อมูลการแสดงตนที่
ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่นๆตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด 

 - กรณีลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง : อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุตัวตนเพิ่มเติม 
โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่นๆนอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ เช่น 
ข้อมูลการชําระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 



4. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
 
•ผลิตภัณฑ์/บริการ 
•ช่องทางบริการ 
 

ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 
•ปัจจัยเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 
•ปัจจัยเรื่องอาชีพที่มีความเสี่ยง 
•ปัจจัยเรื่องพื้นที่และประเทศที่มีความเสี่ยง 
•ปัจจัยเรื่องวัตถุประสงค์การทําธุรกรรม 
•ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น 

อนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ ์

ยุต ิ
ความสัมพันธ ์

ดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 



การบริหารความเสี่ยงลูกค้า 

 หลักการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
- การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกค้า 
-ต้องกําหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
-ต้องกําหนดให้มีการปรับปรุงระดบัความเส่ียงตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินหรือการทําธุรกรรม รวมถึงกรณีการรายงานผู้บริหาร หากมีการปรับปรุงระดบัความ
เส่ียงของลูกค้าแต่ละรายไปสู่ความเสี่ยงสูง 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการประเมิน 
จัดระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าแต่ละราย 

ก าหนดระดับ 
ความเข้มข้น 
ในการท า CDD 



การประเมินความเสี่ยงภายใน 
• ต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีที่เป็นลายลักษณ์

อักษรสําหรับประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรเทาความเส่ียงด้าน AML/CF 
• จัดทําเอกสารการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT 
• ดําเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT อย่างน้อยต้อง

พิจารณาหลักการดังต่อไปนี้ 
 - ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

ด้านด้าน AML/CFT ระดับชาติ (NRA) 
- ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจทั้งหมดของสถาบันการเงินและผู้

ประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงจาก ลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ 

 



การประเมินความเสี่ยงภายใน (ต่อ) 
• กําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้าน AML/CF 
• ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT 

ภายในให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงมีความ
ถูกต้อง 

• กําหนดกระบวนการในการส่งข้อมูลการประเมินและบริหารความเสี่ยงให้ 
สํานักงาน ปปง. 

  



แนวคิดในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
  

ภัยคุมคาม+จุดเปราะบาง 
ผลที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้  RISKS  

*หลักการหาความเสี่ยง ใช้ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติโดย IMF & The World 
Bank นามาปรับใช้กับการประเมินความเสี่ยงในส่วนการกากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่
รายงานด ู



การคุกคาม 
THREAT 

ดูจากวงจรในการฟอกเงิน 

ดูจากผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีหน้าที่รายงาน 

ผูม้ีหน้าที่รายงานสนับสนุนวงจรการเปลี่ยน 
สภาพ เคลื่อนย้าย เปลี่ยนมือเงินสกปรก 

- การกระท าความผิดมูลฐาน 
- การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 
 - กระบวนการฟอกเงิน 
- แหล่งฟอกเงิน , วิธีฟอกเงิน 

-สร้างความร่ ารวย   

-กระท าผิดขยายผล 

-ซุกซ่อนเงิน 

 



จุดเปราะบาง 
VULNERABILITY 

 ดูปัจจัยเสี่ยงสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน 
- ภูมิศาสตร์ที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม 

- ประเภทกิจการ/อาชีพที่เสี่ยงสูง 

- การมีสถานภาพทางการเมือง 
- Sanction Lists / Watch Lists 

- บริการทางการเงินที่เสี่ยงสูง 

- ผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีเสี่ยงสูง 

- ช่องทางการท าธุรกรรมที่เสี่ยงสูง 

- ผลการตรวจสอบและประเมินที่ไม่ดี 



5. การตรวจสอบ/ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ 
การทําธุรกรรมของลูกค้า: เป็นขั้นตอนที่จะทําให้ทราบว่า  

 
 

ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

เริ่มสร้าง
ความสัมพันธ ์

ยุต ิ
ความสัมพันธ ์

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

รูปแบบการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ามีความผิดปกติหรือไม่ 

มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการทํา
ธุรกรรมที่สูงขึ้นผิดปกติหรือไม่ 

การทําธุรกรรมของลูกค้ามี
วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นหรือไม่ 

ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน
หรือไม่ 

ควรมีการปรับระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าหรือไม่ 

ควรมีการดําเนินความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือไม่ 



๐๗/๐๒/๖๐ 

กรณีไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (มาตรา ๒๑/๒) 
 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรายงานให้ส านักงาน 
ปปง. ทราบทันท ี

 สํานักงาน ปปง. จะเป็นผู้ตรวจสอบและหากพบว่ามีหลักฐานอัน
ควรเชื่อว่าการกระทํานั้นเกี่ยวกับการฟอกเงิน สํานักงาน ปปง. มีอํานาจสั่ง
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวระงับการทําธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกิน 10 วัน
ทําการ 



 เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน ต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ใช้กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ด้วย) 

 เอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปี
นับแต่ได้มีการทําธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น  

 เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าต้องเก็บรักษา
เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

การเก็บรักษาเอกสาร 



การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า (มาตรา 21/1) 
 ห้ามผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูล หรือ
กระทําด้วยประการใดๆ อันอาจทําให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก 
ทราบเกี่ยวกับ 
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
- การรายงานหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่ส่งมายังสํานักงาน ปปง. 
- เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล หรือเป็น
การเปิดเผยข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่
รายงาน ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 
 



 
การประสานความร่วมมือด้าน AML/CFT ตามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง 
ส านักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (MOU) 

 ให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุน                  
การทํางาน 

 การสนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 หากพบว่าอาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย จะดําเนินการแจ้งสํานักงาน ปปง. เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 

บทก าหนดโทษ 



มาตรา 62 
 ไม่รายงานการท าธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16) 

 ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการท าธุรกรรม (มาตรา 20) 
 ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง (มาตรา 

22) 
 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งยับยั้งการท าธุรกรรม (มาตรา 35 และมาตรา 

36) 
 ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา                 

10 ปี (มาตรา 22/1) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่น
บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 



มาตรา 62 (ต่อ) 

  ผู้มีหน้าที่รายงานไม่จัดให้บุคคลที่ผ่านการอบรมด้าน AML/CFT 
จากส านักงาน ปปง. ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงาน การจัดให้
ลูกค้าแสดงตน  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า                
(มาตรา ๒๑/๓ ) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 



มาตรา 63 
 รายงานการท าธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้ง 
(มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16) 

 จัดท าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมให้ลูกคา้เอง กรณีลูกค้าปฏิเสธที่
จะท าบันทึกข้อเท็จจริง อันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้ง 
(มาตรา 21 วรรคสอง) 

 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 



มาตรา 64 
 ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน แก่

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก
แก่กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปในเคหสถาน 
สถานที่ หรือยานพาหนะเพื่อตรวจค้นหรือหาพยานหลักฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)] 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ  ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 
 



มาตรา 66 
 (๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ (การห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า) หรือ 
 (๒)  หรืออาจรู้ ความลับในราชการเกี่ ยวกับการดํ า เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับ
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ                 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

 



 กําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกัน
มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 
 ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด/ของผู้กระทําการแทนหรือ

ตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น 
 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับให้สํานักงาน ปปง. ทราบ ภายใน 10 วันทําการ

นับแต่วันที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปกร 03 
 แจ้งให้สํานักงาน ปปง. ทราบถึง (ใช้แบบ ปกร 04) 

- ผู้ที่เป็น/เคยเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 
- ผู้ม/ีเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที่ได้พบ

ข้อมูลนั้น 



วิธีการแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 

- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. 
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
- ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต่อ) 



การยื่นค าร้องของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อศาล 

 เพื่อเป็นการชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแกผู่้ถูกกาํหนดตามข้อผูกพันที่ได้ทําข้ึนก่อน 
 เพื่อเป็นการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผล และกรณจีําเป็นต้องชําระเงินเข้าบัญชีผู้ถูกกาํหนด 
 เพื่อเป็นการชําระหนี้ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด(เฉพาะ THAI-List) 
 ให้ดําเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับอันเนื่องจากเป็นบุคคลที่ถูกกาํหนด (เฉพาะ 

THAI-List) 
(ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรได้) 



ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 14) 

 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่ถูก
กําหนด หรือเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด แล้วแต่กรณี ซึ่ง
ฝ่าฝืน ม. 6 (1) หรือ  (2) โดย  6(1)ไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล
ที่ถูกกําหนดหรือของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการ
ภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือ 6(2)ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ 
ให้สํานักงานทราบ 
 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 14) (ต่อ) 
 มาตรา 14 วรรคสอง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) ซึ่ง 

ฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) หรือ (2) โดย 
 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด

หรือของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การ
ควบคุมของผู้นั้น หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ให้สํานักงาน
ทราบ  

 ต้องระวางโทษโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 14) (ต่อ) 

 มาตรา 14 วรรคสาม  
 หากการไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 6 (1) หรือ ไม่แจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ตามมาตรา 6 (2) ของผู้มีหน้าที่รายงาน 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทํา
การอันเป็นหน้าที่ท่ีต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

 บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 15)  

 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) ซึ่งฝ่าฝืน
มาตรา 6 (3) โดย 

 ไม่แจ้งรายชื่อผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดหรือผู้ที่มี
หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้นมายังสํานักงาน  

 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 5,000 บาท ตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 มาตรา 15 วรรคสอง หากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
 บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(มาตรา 16) 

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา 

• ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินด้วยประการใด ๆ 

 โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรพัย์สินนั้นเป็นผู้อยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด หรือ  

 โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกน าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก าหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้าย  

 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
 
o  
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ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(มาตรา 16) (ต่อ) 

มาตรา 16 วรรคสอง วรรคสาม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกระท าดังต่อไปนี้
  

• วรรคสอง กรณีเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในกระท าความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการใน
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ) 

• วรรคสาม กรณพียายามกระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ) 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ธุรกรรม 
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