
แนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ส าหรับผู้มีหน้าทีร่ายงาน

โดย กองก ากบัและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง.



เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงนิ

อาชญากรน าเงนิ/ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมไปฟอกเงนิ
เงนิ/ทรัพย์สินที่ฟอกถูกน าไปใช้กระท าความผิดอาญาต่อไปได้อีก
ท าให้ยากล าบากในการปราบปรามอาชญากรรม
กฎหมายที่มีอยู่เดมิไม่เพียงพอในการจัดการกับอาชญากรและเงนิ

หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิด

เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
จ าเป็นต้องมีกฎหมายและมาตรการโดยเฉพาะให้สามารถ

ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2



มาตรการตามกฎหมาย

• ด้านการปราบปราม • ด้านการป้องกัน



• พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มีมาตรการทางกฎหมายพิเศษ คือ

– มาตรการทางอาญา คือความผิดอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงผู้ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ พยายาม และสมคบกนั เพ่ือฟอกเงินด้วย

– มาตรการทางแพ่ง คือการด าเนินการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรการทางกฎหมาย



• ผู้กระท าผิดฐานฟอกเงนิ ต้องระวางโทษ

• จ าคุกตัง้แต่ ๑ – ๑๐ ปีหรือปรับตัง้แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท
ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

มาตรการทางอาญา



๑. ผูใ้ด
* บคุคล นิติบคุคล

๔. วตัถท่ีุกระท ำต่อ
*ทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวกบั
กำรกระท ำควำมผิด

๒. กำรกระท ำ
*โอน รบัโอน

หรือเปล่ียนสภำพทรพัยสิ์น
ท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิด

หรือท ำด้วยประกำรใดๆ

๓. เจตนำพิเศษ
*เพ่ือซุกซ่อนปกปิดแหล่งท่ีมำของทรพัยสิ์นนัน้

/หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่ำก่อน/ขณะ/หลงักระท ำควำมผิดมิให้ต้องรบัโทษ
/น้อยลงในควำมผิดมลูฐำน หรือเพ่ือปกปิดอ ำพรำง

ลกัษรท่ีแท้จริง แหล่งท่ีตัง้กำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน กำรได้สิทธิใด/

ได้มำ ครอบครอง หรือใช้ทรพัยสิ์น โดยรู้ว่ำเป็นทรพัยสิ์นท่ีได้มำจำกกำรกระท ำผิด



การด าเนินการกบัทรัพย์สินหรือการริบทรัพย์สินทางแพ่ง

๒๐/๑๒/๖๐



1. Identifying

2. Tracing

3. Freezing

4. Forfeiture

Asset Forfeiture Proceedings



 มุ่งโดยตรงต่อตัวทรัพย์สิน (In Rem)
 ไม่จ าเป็นต้องมีค าพพิากษาว่าบุคคลน้ันได้กระท าความผดิ (Non Conviction Base)
ทรัพย์ทีถู่กริบอาจเป็นของผู้กระท าความผดิหรือบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
ด าเนินการกบัทรัพย์สินย้อนหลงัได้
 ใช้หลกัการช่ังน า้หนักพยาน
ผลกัภาระการพสูิจน์ (Reverse Burden of Prove)
 เป็นการบังคบักบัตัวทรัพย์สินที่สกปรกโดยตรง จึงไม่สามารถใช้การริบทรัพย์สินสะอาดในระบบมูลค่าได้
 ใช้หลกัการนีใ้น พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ

กระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง



หน่วยข่าวกรองทางการเงนิ
(Financial Intelligence Unit:FIU)



• ต้องมีความเป็นอิสระและอ านาจอย่างเพียงพอ ปราศจากการจักจูงแทรกแซง และ
ขัดขวางโดยมิชอบ

• การรับรายงานธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานอ่ืนๆ และข้อมูลทาง
การเงนิจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน

• วเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิ
• ส่งข้อมูลการวเิคราะห์ให้แก่หน่วยบงัคับใช้กฎหมาย
• หลักประกันเร่ืองความปลอดภยัของข้อมูลและการส่งข้อมูล
• พจิารณาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ เช่น Egmont Group

บทบาทภารกจิของ FIU



การสืบสวนและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน



• ข้อมูลความเช่ือมโยงของบุคคลในลักษณะ บุคคล กับ บุคคล
• ข้อมูลความเช่ือมโยงของบุคคลที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมในลักษณะข้อมูลบุคคล กับ 
ทรัพย์สิน

• ท าให้ทราบถงึทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด
• ท าให้ทราบถงึบุคคลซึ่งมีพฤตกิารณ์เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานอันสามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงนิหรือ
กฎหมายอ่ืน

๒๐/๑๒/๖๐

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน



หน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (9) 
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่วกบัการช าระเงิน

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกจิบริการ
การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์

1) การรายงานธุรกรรม
2) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
3) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
4) การเก็บรักษาเอกสาร



สรุป การรายงานการท าธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(9)

ประเภทธุรกรรม
วงเงนิที่ก าหนด
ให้รายงาน

แบบ
ในการรายงาน

ระยะเวลา
ในการรายงาน

ธุรกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิหรือช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเงินสด

1 แสนบาท
ขึน้ไป

ปปง. 1-05-9
ใหร้ายงานภายในเดือน
ถดัไปของเดือนท่ีมีการท า

ธุรกรรม

- ธุรกรรมทีเ่กีย่วกบั
สังหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นการโอน
เงนิ หรือ

- ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์

7 แสนบาท
ขึน้ไป ปปง. 1-05-9

ใหร้ายงานภายในเดือน
ถดัไปของเดือนท่ีมีการท า

ธุรกรรม

ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย ไม่ก าหนดวงเงนิ ปปง. 1-05-10
ใหร้ายงานภายใน 7 วนันบั
แต่วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั



การแสดงตน

มาตรา 20 ให้สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จดัให้
ลกูค้าแสดงตนทกุครัง้ก่อนการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ต้อง
ก าหนดมาตรการเพ่ือขจดัอปุสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทพุพลภาพ
ด้วย เว้นแตล่กูค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

การแสดงตนตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด



การแสดงตนของลูกค้า และผู้ท าธุรกรรมคร้ังคราว

-. ต้องให้ได้หลักฐานและข้อมูล ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ือง
วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
- จ านวนวงเงนิการแสดงตน ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนดธรุกรรมท่ี
สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจดัให้ลกูค้าแสดงตน 
พ.ศ. 2559 ดงันี ้



การแสดงตน

ลูกค้า แสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธรุกรรม

ผู้ประกอบอาชีพ
16 (7) (9) ผู้ท าธุรกรรม

ครัง้คราว

เมื่อ
- ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีมูลค่า ≥ 5 หมื่นบาท
- ให้บริการโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีมูลค่า≥ 5 หมื่นบาท
* เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
รายงาน

สรปุ : ตอ้งจดัให้ “ลกูค้ำ””แสดงตนทุกครัง้ก่อนท ำธุรกรรม ส ำหรบั

ผูท้ ำธรุกรรมครัง้ครำว เป็นไปตำมเงือ่นไข 18



ผลิตภัณฑ์ ลักษณะ ธุรกิจ ใบอนุญาต

ประเภทลูกค้า

ตัวแทน หมายเหตุ
ลูกค้า ผู้ที่ท า

ธุรกรรม

คร้ังคราว

เครื่อง EDC มีเคร่ืองอย่างเดียว 16 (9) บัญชี ค (3) ร้านค้าที่ตั้งเคร่ือง EDC ผู้ที่รับติดตั้งเครื่อง EDC แทน -

มีเคร่ือง+เครือข่าย 16 (9) บัญชี ค (3) ร้านค้าที่ตั้งเคร่ือง EDC ผู้ที่รับติดตั้งเครื่อง EDC แทน -

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เติมเงินได้ 16 (9) บัญชี ข (4) ผู้ที่ซื้อบัตร - ผู้ให้บริการรายเดียวหรือหลาย

รายจ ากัดสถานที่และระบบ

เดียวกัน เช่น บัตร 

Gift card

16 (9) บัญชี ค (6) ผู้ที่ซื้อบัตร - ผู้ที่น าบัตรไปขายที่มิใช่ผู้ออกบัตร ผู้ให้บริการหลายรายไม่จ ากัด

สถานที่/ไม่ใช้ระบบเดียวกัน

เติมเงินไม่ได้ 16 (9) บัญชี ข (4) - ผู้ที่ซื้อบัตร ผู้ที่น าบัตรไปขายที่มิใช่ผู้ออกบัตร ให้บริการรายเดียวหรือหลาย

รายจ ากัดสถานที่

และระบบเดียวกัน

เช่น บัตรศูนย์อาหาร

เติมเงิน+โอน 16 (9) บัญชี ค (6) ผู้ที่ซื้อบัตร - ผู้ที่น าบัตรไปขายที่มิใช่ผู้ออกบัตร -



E-wallet - 16 (9) บัญชี ค (6)
- ผู้สมัครใช้กระเป๋าเงนิ

รวมถงึร้านค้าที่สมัครใช้กระเป๋าเงนิ

- ร้านค้าที่รับช าระด้วยกระเป๋าเงนิ
-ร้านค้าออนไลน์ที่รับช าระด้วย

กระเป๋าเงนิ

-

- -

Gateway - 16 (9) บญัชี ค (3) - ร้านค้าออนไลน์
- Sub Gateway

- -

Bill 

Payment

- 16 (9) บญัชี ค (5) Biller ลกูค้าท่ีช า
ระบิล

ตวัแทนของผู้
ให้บริการรับ
ช าระเงินแทน 

-

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะ ธุรกิจ ใบอนุญาต

ประเภทลูกค้า

ตัวแทน หมายเหตุลูกค้า ผู้ที่ท าธุรกรรม

ครั้งคราว



วธีิการแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา
การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้

(๑) ช่ือเตม็

(๒) วัน เดือน ปีเกดิ

(๓) เลขประจ าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดนิทาง หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาตอิอกให้ หรือเลขประจ าตัวในเอกสาร
ส าคัญประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี

(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณี
ที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาตแิละที่อย่ปัจจุบันในประเทศไทย

(๕) อาชีพ สถานที่ท างาน

(๖) ข้อมูลการตดิต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อเิลก็ทรอนิกส์

(๗) ลายมือช่ือผู้ท าธุรกรรม



วธีิการแสดงตนของลูกค้านิตบุิคคล
การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิตบุิคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
(๑) ช่ือนิตบุิคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๒) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีท่ีมี
(๓) หลักฐานส าคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ส าหรับลกูค้าท่ีเป็นนิติบคุคลทัว่ไป ได้แก่ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนออกให้ไมเ่กินหกเดือน หรือในกรณีท่ีไมใ่ชน่ิติบคุคลท่ี

จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลกัฐานการเป็นนิติบคุคลท่ีหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีนา่เช่ือถือรับรองหรือออกให้ไมเ่กินหกเดือน
(ข) ส าหรับลกูค้าท่ีเป็นสว่นราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบคุคล ได้แก่ หนงัสือแสดงความจ านงในการ

ท าธุรกรรม หรือหนงัสือแตง่ตัง้หรือหนงัสือมอบอ านาจ
(ค) ส าหรับลกูค้าท่ีเป็นสหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า และนิติบคุคลอื่นในลกัษณะเดียวกนันี ้ได้แก่ หนงัสือแสดงความ

ประสงค์ในการท าธุรกรรม หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือหนงัสือแตง่ตัง้หรือหนงัสือมอบอ านาจในการท า
ธุรกรรม

(ง) ส าหรับลกูค้าท่ีเป็นบคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ได้แก่ หนงัสือหรือเอกสารส าคญัอนัแสดงวา่ได้มีการก่อตัง้บคุคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมายขึน้

(๔) สถานที่ตัง้และหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ช่ือเตม็ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลทุกราย



วธีิการแสดงตนของลูกค้านิตบุิคคล
(๖) ข้อมูลของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม 

และบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม
ในกรณีท่ีมี ดงันี ้
(ก) ช่ือเตม็
(ข) วนั เดือน ปีเกิด
(ค) เลขประจ าตวัประชาชน และในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนงัสือเดินทาง หรือเลขประจ าตวัท่ี
รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสญัชาติออกให้ หรือเลขประจ าตวัในเอกสารส าคญัประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออก
ให้ ในกรณท่ีีมี
(ง) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านและท่ีอยูปั่จจบุนักรณีท่ีไมไ่ด้อาศยั ณ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน และในกรณีท่ีเป็นคน
ตา่งด้าว ให้แสดงท่ีอยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติและท่ีอยูปั่จจบุนัในประเทศไทย

(๗) ประเภทกจิการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ

(๘) ตราประทับ ในกรณีท่ีมี

(๙) ลายมือช่ือผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม



วธีิการแสดงตนของลูกค้ากรณอีืน่ๆ
• การแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูและหลักฐาน ตามข้อ 
๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แล้วแตก่รณี

• การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส าหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีความเส่ียงต ่าอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) หรือ
ตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ต้องจดัให้ลกูค้าดงักล่าวส่งส าเนาหลกัฐานตามข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีการอนุมตัิให้ท า
ธุรกรรมครัง้แรก

• การแสดงตนของลกูค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส าหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่มีความเส่ียงสูงอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูและหลกัฐานตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่
กรณี ก่อนมีการอนุมัตใิห้ท าธุรกรรมครัง้แรก

ฯลฯ



การจดัให้ลูกค้าแสดงตน (ต่อ)

• การตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน

กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการก าหนดมาตรการในการพสูิจน์ทราบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนดงักล่าว

• การเกบ็รักษาข้อมูลการแสดงตน

ผู้ประกอบอาชีพต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่าง
น้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุตคิวามสัมพนัธ์กับลูกค้า



หลกัการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้า 
ส าหรับลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว

Occasional Clients Due Diligence



.....เมือ่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการท าธุรกรรม



....ระหว่างท าธุรกรรม

ข้อมูลแสดงตน

เบ
อร์
โท
ร.

ทีอ่ยู่/ทีต่ั้ง

ช่ือเต็ม

หนังสือจดทะเบยีน



Sanction Lists

พฤติกรรม



ลูกค้าเส่ียงสูง

พฤตกิรรมการท าธุรกรรมผดิปกติ

ถูกยดึ/อายดัทรัพย์สิน
ธุรกรรมมูลค่าสูงมาก

อาจเกีย่วกบัการฟอกเงิน



ก่อนธุรกรรมเสร็จส้ิน....

Sanction Lists
บุคคลทีถู่กก าหนด

แจ้ง ปปง.

ห้ามท าธุรกรรม
ห้ามจ่าย/ส่งมอบ
เงินหรือทรัพย์สิน

STR
ปกร 03

ปกร 04



ธุรกรรมเสร็จส้ิน....

เกบ็รักษาข้อมูลลูกค้าและธุรกรรม 10 ปี



ขอ้คน้พบจากการตรวจปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ี

• ไม่มีการก าหนดระเบียบวิธีการและด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ภายใน
องค์กร 

• ยงัไม่ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในเร่ือง การประเมินความเสี่ยง การ
ก าหนดระดบัความเสี่ยง และการปรับปรุงความเสี่ยงของลกูค้า

• การก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงผลิตภณัฑ์ยงัไมด่ีเพียงพอ เช่น ผู้ให้บริการบตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์บางราย ไม่มีการจ ากดัจ านวนบตัร/จ านวนเงินท่ีขายให้กบัลกูค้า เป็นต้น

• ไม่ด าเนินการจดัท าคูมื่อ/แนวทางปฏิบตัิกระบวนการด้าน AML/CFT เพื่อให้พนกังานใช้
ในการปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง

• ไม่มีการตรวจสอบภายในด้าน AML/CFT โดยเฉพาะ



ขอ้คน้พบจากการตรวจปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ี (ต่อ)

• ยงัไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลกูค้าทกุรายวา่ยงัคง
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงข้อมลูทางเศรษฐกิจ
ของลกูค้า 

• ไมไ่ด้จดัให้ลกูค้าแสดงตน และไมมี่ข้อมลูลกูค้า หรือการเก็บรักษาเอกสาร

• ไมไ่ด้ก าหนดรูปแบบ STR ท าให้ไมมี่รายงาน STR 

• ยงัมีความสบัสน หรือไมเ่ข้าใจระหวา่งลกูค้าและผู้ท าธรุกรรมเป็นครัง้คราว

• ไมมี่การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง

• การตรวจรายช่ือบคุคลท่ีถกูก าหนด



ธุรกรรมที่มีความผิดปกติของบริษัทผู้ให้บริการช าระเงนิ
จากรายงาน STR พบว่าเริ่มมีรายงานความผิดปกติของบริษัทผู้ให้บริการช าระเงินต่างๆ อาทิ เติม

เงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์  เกมออนไลน์  ช าระค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน รวมถึง
ค่าบัตรเดบิต บัตรเครดิตต่างๆ ที่เป็นบริษัทค่อนข้างใหม่จดทะเบียนในห้วงประมาณ 3  ปี แต่มีเงิน
หมุนเวียนสูงผิดปกติ เฉลี่ยวันละเป็นหลักสิบล้านถึงร้อยล้านบาท โดยมีรายการธุรกรรมที่ไมร่ะบุ
วัตถุประสงค์และไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนเงินที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ ตรวจสอบ
พบข้อมูลว่าเป็นบริษัทที่มีสัญชาติผู้ถือหุ้นอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของการหลบเลี่ยง
ภาษี เป็นแหล่งปกปิดข้อมูลลูกค้า   ที่มีความเสี่ยงสูงในการโยกย้ายเงินเข้า-ออกประเทศเพื่อการฟอกเงิน   
นับเป็นอีกแนวโน้มส าคัญที่ต้องติดตามใกล้ชิด ที่ขบวนการฟอกเงินอาจใช้วิธีจัดต้ังบริษัทท าธุรกิจให้บริการ
ช าระเงินบังหน้า เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็นการหมุนเวียนโอนย้ายถ่ายเทเงินเป็นปกติ  แต่เบื้องหลังอาจใช้
เพื่อรองรับ หรือเปิดให้บริการฟอกเงินจ านวนมากอย่างแนบเนียน


