
โดย กองก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักงำน ปปง.

กำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วย
กำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย



เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฟอกเงิน

 เพื่อเป็นกำรตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรม
 มิให้อำชญำกรน ำเงิน/ทรัพย์สินที่ได้จำกอำชญำกรรมไปฟอกเงิน
 มิให้เงิน/ทรัพย์สินที่ฟอกถูกน ำไปใช้กระท ำควำมผิดอำญำต่อไปได้อีก

ท ำใหย้ำกล ำบำกในกำรปรำบปรำมอำชญำกรรม
 กฎหมำยที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในกำรจัดกำรกับอำชญำกรและ

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด
 จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยและมำตรกำรโดยเฉพำะให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ



 มำตรกำรเชิงปรำบปรำม

 มำตรกำรเชิงป้องกัน

มำตรกำรภำยใต้กฎหมำยฟอกเงิน



 มำตรกำรเชิงปรำบปรำม

ก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยพิเศษ คือ

 มำตรกำรทำงอำญำ คือ ควำมผิดอำญำฐำนฟอกเงิน รวมถึง
ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ พยำยำม และสมคบกัน เพื่อฟอกเงินด้วย 

 มำตรกำรทำงแพ่ง คือ กำรด ำเนินกำรขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542



เพ่ือซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มำของ
ทรัพย์สิน /เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่ำ
ก่อน /ขณะ/หลังกระท ำควำมผิด / 
เพ่ือปกปิดอ ำพรำงลักษณะที่แท้จริง
แหล่งที่ตั้ง กำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน กำร
ได้สิทธิใด

ได้มำ ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ว่ำ
เป็นทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำผิด

องค์ประกอบควำมผิดฐำนฟอกเงิน

• ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ
กำรกระท ำ
ควำมผิด

• โอน หรือรับโอน หรือ
เปลี่ยนสภำพทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือท ำด้วย
ประกำรใดๆ

• บุคคล หรือ 
นิติบุคคล

1. ผู้ใด
2. กำร
กระท ำ

3. เจตนำ
พิเศษ 

4. วัตถุที่
กระท ำต่อ



ควำมผิดมูลฐำน

 ควำมหมำย 
ควำมผิดอำญำที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มำ หรือเป็นฐำนก่อให้เกิดหรือให้ได้มำ

ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจำกกำรกระท ำ หรือเป็นควำมผิดหลักที่น ำเอำกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน

 ให้หมำยควำมรวมถึง 
กำรกระท ำควำมผิดอำญำนอกรำชอำณำจักรซึ่งหำกกำรกระท ำควำมผิด

นั้นได้กระท ำลงในรำชอำณำจักรจะเป็นควำมผิดมูลฐำนด้วย















29.
ความผดิเกีย่วกบัการกระท าการเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้ตนเอง
หรือผู้อ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนฯ
ตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น

27. 
จูงใจให้สมัคร/ถอนกำรสมัคร สส-สว.

28. 
บังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร เป็น
เหตุให้เป็นอันตรำยสำหัสหรือถึง

แก่ควำมตำย



กำรฟอกเงินคืออะไร? 



เป็นแหล่งเงินทุนของกำรก่อกำรร้ำยและ
กิจกรรมผิดกฎหมำยอื่นๆ

ท ำไมกำรฟอกเงินจึงเป็นปัญหำ?
บ่อนท ำลำยโครงสร้ำงสังคม ควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจและเสถียรภำพทำงกำรเมืองของรัฐ

ปิดกั้นกำรแข่งกันทำงธุรกิจกำรค้ำ

เพิ่มภำระภำษี



ขั้นตอนกำรฟอกเงิน

Placement Layering Integration

กำรน ำทรัพย์เข้ำสู่ระบบ 
เช่น เอำไปฝำกธนำคำร

กำรแปรสภำพทรัพย์สินโดย
กำรสร้ำงธุรกรรมหลำยๆ ชั้น 

เช่น เอำไปซื้ออสังหำริมทรัพย์ 
ทองค ำแท่ง หรือซื้อในนำมบุคคลอื่น 
เพื่อใหต้ิดตำมที่มำของทรัพย์ยำกขึ้น

กำรปนทรัพย์หรือ
ผสมผสำนเอำทรัพย์สิน
ที่ผิดกฎหมำยไปผสมกับ

ทรัพย์สินที่ชอบด้วย
กฎหมำย



 เพื่อปกปิดแหล่งที่มำของเงนิ (Conceal Income)

 เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน (Hide Assets)

 เพื่อปกปิดควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริง (Conceal Ownership)

 เพื่อปกปิดแหล่งที่มำทีผ่ิดกฎหมำย (Conceal Illegal Source)

 เพื่อท ำให้ดูเสมือนว่ำเป็นเงนิหรือทรพัย์สินทีถู่กต้องตำมกฎหมำย 
(Make It Appear Legal)

วัตถุประสงค์ของกำรฟอกเงิน 
(Reasons to Launder Money)



 เปลี่ยนเงินสดจำกเงินปลีกเป็นธนบัตรใหญ่ เรียกว่ำ “เงินสกปรก”
 กำรแบ่งกันน ำเงินสดไปฝำกในจ ำนวนเงนิที่ต่ ำกว่ำที่กฎหมำย

ก ำหนดให้ธนำคำรต้องรำยงำน
 กำรสมคบกับธนำคำร หรือพนักงำนของธนำคำร
 กำรลักลอบขนเงินไปฝำกในประเทศที่ไม่ตรวจสอบเขม้งวด
 กำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนกิส์ เพื่อปกปิดร่องรอย

วิธีกำรฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบัน

ผ่ำนธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน



 กำรใช้บริษัทท ำธุรกิจบังหน้ำ เพื่อตอบสนองขั้นตอนกำรฟอกเงิน

 กำรฟอกเงินในสถำนพนัน ซึ่งหลำยประเทศถูกกฎหมำย

 กำรซื้อทองค ำแท่ง แล้วค่อยๆ น ำออกไปขำย

 กำรลงทุนทำงตรงในต่ำงประเทศ หรืออำจกู้เงินจำกธนำคำรในต่ำงประเทศแลว้ช ำระคืน

 กำรน ำเงินไปแลกเปลี่ยนอีกสกุลผำ่นร้ำนค้ำ/บริษัทแลกเปลีย่นเงินตรำ

 กำรซื้อกรมธรรม์แบบจ่ำยเบี้ยประกนัคร้ังเดยีว

 กำรลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรผำ่นบริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรัพย์

 กำรใช้บริกำรธนำคำรนอกระบบ เช่น ประเทศไทยใช้วิธี “โพยก๊วน” โดยไม่ทิ้งร่องรอย
ท ำให้ตรวจสอบได้ยำก

วิธีกำรฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบัน

ผ่ำนธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน



สรุป : กำรฟอกเงิน คือ...
กำรน ำเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้มำจำกกำรกระท ำ

ควำมผิด หรือได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย มำเปลี่ยน
สภำพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำอย่ำงถูกต้อง หรือ
เรียกได้ว่ำ กระบวนกำรท ำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภำพ
เป็น “เงินสะอำด” หรือ 

กำรเปลี่ยนสภำพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มำโดยผิด
กฎหมำย ให้ดูเสมือนว่ำ ได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย



ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำน

ฟอกเงิน หรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำน หรือ
ควำมผิดฐำนฟอกเงิน และให้รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุน
กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนตำม (8) ของบทนิยำมค ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน” หรือกำรกระท ำ
ควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยด้วย

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนด้วยประกำรใดๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินตำม (1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตำม (1) หรือ (2)

 ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (1) (2) หรือ (3) จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปก่ีครั้ง 
 ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำน

ทำงทะเบียนว่ำเป็นของบุคคลใด



ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม

สถำบันกำรเงิน (บทนิยำมในมำตรำ 3) 

ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ ธุรกิจช ำระเงิน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต

ผู้ประกอบอำชีพ 7 ประเภท (มำตรำ 16) 
ที่ปรึกษำกำรลงทุน, ค้ำทอง, ค้ำรถ/ให้เช่ำซื้อรถ, นำยหน้ำซื้อขำยอสังหำฯ,
ค้ำของเก่ำ, สินเชื่อส่วนบุคคล, แลกเปลี่ยนเงิน  











กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน (Know Your Customer: KYC) 
และพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ (Customer Verification) 

ขอสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
กำรท ำธุรกิจหรือท ำธุรกรรม

• ขอข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้
• ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมแท้จริงของข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำร
แสดงตนดังกล่ำว



การจดัให้ลูกค้าแสดงตน



๑) กฎกระทรวง ก ำหนดธุรกรรมท่ีสถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบ
อำชีพตำมมำตรำ ๑๖ ตอ้งจดัใหลู้กคำ้แสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

๒) ประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี เร่ือง วธีิกำรแสดงตนของลูกคำ้
สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖



นิยามศัพท์
• “ลูกค้า ” หมำยควำมวำ่ บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีกำรตกลงกนัทำง

กฎหมำย ซ่ึงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือท ำธุรกรรมกบัสถำบนักำรเงินหรือผู ้
ประกอบอำชีพตำมมำตรำ๑๖

• “บุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย” หมำยควำมวำ่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลฝ่ำย
หน่ึง ซ่ึงตกลงกนัทำงกฎหมำยใหเ้ป็นผูค้รอบครอง ใช ้จ  ำหน่ำย หรือ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นไม่วำ่ดว้ยวธีิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล
อีกฝ่ำยหน่ึง

• “ลำยมือช่ือ” หมำยรวมถึง ลำยมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตำมกฎหมำยธุรกรรมทำง
อิเลก็ทรอนิกส์



วธีิการแสดงตน

พบหนำ้

ไม่พบหนำ้

จดัใหแ้สดงตนตำม ขอ้ 3 ขอ้ 
4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และ ขอ้ 8

แลว้แต่กรณี



จ านวนวงเงนิการแสดงตน 

32

ลูกค้า
สร้างความสัมพนัธ์

ต่อเน่ือง

แสดงตนทุกคร้ังก่อนสร้าง
ความสัมพนัธ์

เว้นแต่ ได้แสดงตนไว้แล้ว



จ านวนวงเงนิการแสดงตน 

33

ลูกค้า 
ทีท่ าธุรกรรม
เป็นคร้ังคราว

1) ช าระเงินแทน

2) บริการ  เงนิ
อเิลก็ทรอนิกส์
/โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์

3) บริกำรอ่ืนๆ 
นอกจำก 1) และ 2) 

5 แสน

5 หม่ืน

1 แสน



วธีิการแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา

อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดงัต่อไปนี้

(๑) ช่ือเต็ม

(๒) วนั เดือน ปีเกดิ

(๓) เลขประจ าตัวประชาชน และในกรณทีีเ่ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดนิทาง หรือเลข
ประจ าตัวทีรั่ฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ าตัวในเอกสาร
ส าคญัประจ าตัวทีรั่ฐบาลไทยออกให้ ในกรณทีีม่ี

(๔) ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนหรือทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้านและทีอ่ยู่ปัจจุบนั กรณทีีเ่ป็นคนต่างด้าวให้
แสดงช่ือประเทศเจ้าของสัญชาติและทีอ่ยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าวไม่มทีีอ่ยู่
ในประเทศไทย ให้ใช้ทีอ่ยู่ปัจจุบนั

(๕) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ยู่อเิลก็ทรอนิกส์



กรณีที่ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์/บริการที่มีความเส่ียงต ่า

ให้ขอข้อมูลและหลกัฐาน ดังต่อไปนี้

• (1) หลกัฐานบัตรประชาชน

• (2) ข้อมูลอาชีพ รวมทั้ง ช่ือและสถานทีต่ั้งของทีท่ างาน

• (3) ลายมือช่ือผู้ท าธุรกรรม



วธีิการแสดงตนของลูกค้านิตบุิคคล

(๑) ช่ือนิตบุิคคล

(๒) ประเภทกจิการและวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ

(๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 

(๔) เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากร ในกรณีท่ีมี

(๕) ช่ือเตม็ของผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบุิคคล

(๖) ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจ
ทอดสุดท้ายใหส้ร้ำงควำมสมัพนัธท์ำง
ธุรกิจหรือท ำธุรกรรม ดงัต่อไปน้ี........

(๗) ลำยมือช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ ำนำจทอด
สุดทำ้ย

(ก) ช่ือเตม็

(ข) วนั เดือน ปีเกิด

(ค) เลขประจ ำตวัประชำชน และในกรณีท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว 
ใหแ้สดงเลขหนงัสือเดินทำง หรือเลขประจ ำตวัท่ีรัฐบำล
หรือหน่วยงำนรัฐเจำ้ของสญัชำติออกให ้หรือเลข
ประจ ำตวัในเอกสำรส ำคญัประจ ำตวัท่ีรัฐบำลไทยออกให ้

(ง) ท่ีอยูต่ำมบตัรประจ ำตวัประชำชนและท่ีอยูต่ำม
ทะเบียนบำ้น และท่ีอยูปั่จจุบนั กรณีท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ให้
แสดงช่ือประเทศเจำ้ของสญัชำติและท่ีอยูปั่จจุบนัใน
ประเทศไทย เวน้แต่คนต่ำงดำ้วไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
ใหใ้ชท่ี้อยูปั่จจุบนั



วธีิการแสดงตนของลูกค้านิตบุิคคล

นอกจากแสดงตนแล้ว นิติบุคคลให้ขอหลกัฐานเพิม่เติมในกรณดีงัต่อไปนี้

(๑) ลูกคำ้ท่ีเป็นนิติบุคคลทัว่ไป ใหข้อหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนท่ีนำยทะเบียนออกให้
ไม่เกิน ๖ เดือน ส่วนท่ีไม่ใช่นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหข้อหลกัฐำนกำรเป็น
นิติบุคคลท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รท่ีน่ำเช่ือถือรับรองหรือออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน

(๒) ลูกคำ้ท่ีเป็นส่วนรำชกำร องคก์รของรัฐบำล รัฐวสิำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ใหข้อหนงัสือแสดงควำมประสงคใ์นกำรท ำธุรกรรม หนงัสือ
แต่งตั้ง หรือหนงัสือมอบอ ำนำจ

(๓) ลูกคำ้ท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม สโมสร วดั มสัยดิ ศำลเจำ้ และนิติบุคคล
อ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ใหข้อ หนงัสือแสดงควำมประสงคใ์นกำรท ำธุรกรรม หนงัสือ
แสดงกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ หนงัสือแต่งตั้งหรือหนงัสือมอบอ ำนำจ



ลูกค้าที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

ลูกค้าทีมี่การตก
ลงกนัทาง
กฎหมาย

บุคคล
ธรรมดำ

ตอ้งแสดงขอ้มูลตำม 
ขอ้ 4

หรือ มีหลกัฐำนตำมขอ้ 
5 

นิติบุคคล ตอ้งแสดงขอ้มูลตำม ขอ้ 
6

ทัง้นี ้ให้ขอส าเนาหนังสือ/เอกสารที่แสดงว่ามีการตกลงกันให้เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย



การได้ข้อมูลแสดงตนผ่านแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ

• ภำยใตบ้ทบญัญติัแต่กฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ 

• บรรดำขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบักำรแสดงตนตำมประกำศน้ี ท่ีไดม้ำ
จำกลูกคำ้ หรือแหล่งขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือ ใหถื้อวำ่เป็นขอ้มูลและหลกัฐำนท่ี
เก่ียวกบักำรแสดงตนตำมประกำศน้ี

• ทั้งน้ี ใหก้  ำหนดและด ำเนินมำตรกำรเพ่ือใหส้ำมำรถพิสูจน์ทรำบตวัตน
ของลูกคำ้ เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมแทจ้ริงของขอ้มูลและ
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรแสดงตนตำมประกำศน้ี โดยไม่จ ำตอ้งขอจำก
ลูกคำ้อีก



กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ 
(Customer Due Diligence)

• หมำยถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงกอ่น
อนุมัติรับลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการท า
ธุรกรรมของลูกค้า ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติ/มีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงิน/สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

• นอกจำกนี้ กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายัง
ช่วยให้การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

• ข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย –ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูล
ตั้งต้นในการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้กระท าความผิด





ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้ำ เมื่อ...

(1) เริ่มมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ

(2) มีกำรท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว

(ก) ไม่ว่ำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งที่มีร่องรอยควำมต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่ำตั้งแต่ 100,000 บำท
ขึ้นไป หรือ

(ข) ที่เป็นกำรโอนเงินหรือกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่ำตั้งแต่ 50,000
บำทขึ้นไป

(3) มีข้อสงสัยว่ำจะเป็นกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

(4) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลกำรระบุตัวตนของลูกค้ำหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงตำม
ข้อ 19 (1) และ (2)
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กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

1 .  ก ำ รอนุ มั ติ รั บ ลู ก ค้ ำ  

(เป็นขั้นตอนท่ีต้องด าเนินการทันทีหลังจากที่ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว)

KYC + 
Verification

กำรตรวจสอบรำยชื่อ
- บุคคลที่ถูกก ำหนด
- บุคคลที่ส ำนักงำนแจ้งว่ำเป็นรำยชื่อที่
ต้องก ำหนดให้เป็นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง
ซึ่งควรได้รับกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด

3.3

กำรประเมินควำมต้องกำร
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
ระบุตัวตนลูกค้ำ 

(หากไม่เพียงพอ ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม)

3.1

กำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริง
ตามกฎหมาย
- มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า



3.1 กำรระบุตัวตนของลูกค้ำ

• กฎกระทรวงฯ ข้อ 19 (1) – ให้ด าเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้
เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจำกกำรขอข้อมูลจำกลูกค้ำก็
ได้

• ประกำศส ำนักงำน ปปง. เรื่อง แนวทำงในกำรระบุตัวตนของลูกค้ำและกำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงของลูกค้ำ

นอกจากจะใช้ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการแสดงตนในการระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย
แล้วต้องค านึงถึงระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่า จ าเป็นต้องได้ข้อมูล
เพิ่มเติมในการระบุตัวตนของลูกค้าอีกหรือไม่

- กรณีลูกค้ำมีระดับควำมเสี่ยงต่ ำ : อาจพิจารณาระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการ
แสดงตนโดยยังไม่จ าเป็นต้องขอข้อมูลอื่นๆ อีกก็ได้ เว้นแต่ พบว่าข้อมูลการแสดงตนนั้นยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายและมี
คุณลักษณะหรือปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ าอย่างแท้จริง >> ต้องได้รับข้อมูลเพ่ือระบุตัวตน
เพ่ิมเติมใหเ้พียงพอ 



- กรณีลูกค้ำมีระดับควำมเสี่ยงอื่น : ต้องระบุตัวตนจำกข้อมูลกำรแสดงตนที่
ครบถ้วนและจัดให้ได้มำซึ่งข้อมูลอื่นๆตำมที่กฎกระทรวงฯ ก ำหนด

- กรณีลูกค้ำมีระดับควำมเสี่ยงสูง : อำจพิจำรณำขั้นตอนในกำรระบุตัวตน
เพ่ิมเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ นอกจำกที่ก ำหนด เช่น ข้อมูล
กำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น

3.1 กำรระบุตัวตนของลูกค้ำ (ต่อ)



3.2 กำรตรวจสอบรำยชื่อ

• รำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนดตำมกฎหมำย AML/ CTPF

• รำยชื่อที่ต้องก ำหนดให้เป็นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับกำรเฝ้ำระวังอย่ำง
ใกล้ชิด



3.3 กำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

กรณีลูกค้ำนิติบุคคล – ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จรงิ ได้แก่

1.บุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากกำร
ได้รับผลประโยชน์หรือกำรถือสิทธิเปน็เจ้ำของ หรือ พิจารณาโดย
วิธีกำรอื่น

2.กรณีบุคคลตามข้อ 1 ไม่สามารถระบุได้ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของนิติบุคคลได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับสูงของนิติบุคคลนั้น

[ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฯ ข้อ 22 (2)]
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กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน

และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

กำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร

•ผลิตภัณฑ/์บริกำร
•ช่องทำงบริกำร

กำรบริหำรควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
• ปัจจัยเรื่องบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง
• ปัจจัยเรื่องอำชีพที่มีควำมเสี่ยง
• ปัจจัยเรื่องพ้ืนที่และประเทศท่ีมีควำมเสี่ยง
• ปัจจัยเรื่องวัตถุประสงค์กำรท ำธุรกรรม
• ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของลูกค้ำ เป็นต้น

ยุติ
ควำมสัมพันธ์

ด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องอนุมัติสร้ำง
ควำมสัมพันธ์



4.1 กำรบริหำรควำมเสีย่งภำยในองค์กร – ด้ำนช่องทำงบริกำร

• ช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนพนักงำน

• ช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนตัวแทน/นำยหน้ำ

• ช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือกำรสื่อสำรด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่กำรพบหน้ำ

แบบพบหน้ำ

แบบไม่พบหน้ำ



4 .2 กำรบริ หำรควำม เสี่ ย งลู กค้ ำ

ปัจจัยในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงของลูกค้ำ - ปัจจัยควำมเสี่ยงสูง 

ปัจจัยควำมเสี่ยงอันเกิดจำกลูกค้ำ ได้แก่

(ก) กรณีลูกค้ำมีลักษณะดังต่อไปนี้
- โครงสร้ำงกำรถือหุ้นมีควำมผิดปกติหรือมีควำมซับซ้อนเกินกว่ำกำรด ำเนินธุรกิจ

ตำมปกติ
- ตรงกับข้อมูลที่ส ำนักงำนแจ้งว่ำเป็นรำยชื่อที่ต้องก ำหนดให้เป็นลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยง

สูงซึ่งควรได้รับกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด
- ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยงสูง
- เป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง
- พิจำรณำแล้วมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร

ก่อกำรร้ำย

(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำด ำเนินไป
อย่ำงผิดปกติ

(ตามข้อ 14 ของกฎกระทรวงฯ)



4.2 กำรบริหำรควำมเสีย่งลูกค้ำ

ปัจจัยในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงของลูกค้ำ - ปัจจัยควำมเสี่ยงสูง 

ปัจจัยควำมเสี่ยงอันเกิดจำกพื้นที่หรือประเทศทีม่ีควำมเสี่ยงในกำรฟอกเงิน

(เกี่ยวกับ ถิ่นที่อยู่ // กำรประกอบอำชีพ // แหล่งที่มำของรำยได้ // กำรท ำธุรกรรม ของ
ลูกค้ำ)

รำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ปปง. เรื่อง แนวทำงกำรก ำหนดปัจจัยเพื่อพิจำรณำควำม
เสี่ยงของลูกค้ำเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
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(ตามข้อ 14 ของกฎกระทรวงฯ)



4.2 กำรบริหำรควำมเสีย่งลูกค้ำ

ปัจจัยในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงของลูกค้ำ - ปัจจัยควำมเสี่ยงต่ ำ (ตามประกาศ
ส านักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงต่ า) ได้แก่

• ลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

• ลูกค้ามูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย
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4.2 กำรบริหำรควำมเสีย่งลูกค้ำ

• หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

– การบริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่องตอ้งสอดคล้องกบักระบวนการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงนิหรอืการท าธุรกรรมของลูกค้า

– ต้องก าหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลลกูค้าใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ

– ต้องก าหนดให้มีการปรับปรุงระดับความเสีย่งตามผลการตรวจสอบความเคลือ่นไหวทาง
การเงินหรือการท าธุรกรรม รวมถึงกรณีการรายงานผู้บริหาร หากมีการปรับปรุงระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้าแตล่ะรายไปสูค่วามเสีย่งสงู
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผลกำรประเมิน

จัดระดับควำมเสี่ยง
ของลูกค้ำแต่ละรำย

ก ำหนดระดับ
ควำมเข้มข้น

ในกำรท ำ CDD



กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

3. กำรตรวจสอบ/ตรวจทำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือ
กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำ: เป็นขั้นตอนที่จะท าให้ทราบว่า 
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เริ่มสร้ำง
ควำมสัมพันธ์

ยุติ
ควำมสัมพันธ์

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบกำรท ำธุรกรรมของ
ลูกค้ำมีควำมผิดปกติหรือไม่

มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในกำรท ำ
ธุรกรรมที่สูงขึ้นผิดปกติหรือไม่

กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำมี
วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นหรือไม่

ข้อมูลของลูกค้ำที่มีอยู่เป็น
ปัจจุบันหรือไม่

ควรมีกำรปรับระดับควำมเสี่ยง
ของลูกค้ำหรือไม่

ควรมีกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับลูกค้ำต่อไปหรือไม่



กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงส ำหรบั
ผู้ที่ท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว

ในกรณีที่มีกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์กับผูท้ี่ท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว โดยไม่
เคยจัดให้มีกำรแสดงตนและด ำเนนิกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้ำมำก่อน ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามข้อ 19 (1) (2) และ (3)

(2) ตรวจสอบการท าธุรกรรมในขณะท าธุรกรรม หรือเมื่อมีการท าธุรกรรม
เสร็จสิ้นแล้ว หากสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ให้รายงานการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน
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ขั้นตอนในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

4. กำรเก็บรักษำข้อมูล
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เริ่มสร้ำง
ควำมสัมพันธ์

ยุติ
ควำมสัมพันธ์

10 ปี

รำยละเอียด เกี่ยวกับ
-กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

ต้องเก็บไว้เป็นเวลำ 10 ปีนับแต่วันที่มีกำรปิดบัญชีหรือยุติควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ



• เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน ต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ใช้กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ด้วย)

• เอกสารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 
ปีนับแต่ได้มีการท าธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น 

• เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าต้องเก็บรักษา
เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

• เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน

57

กำรเก็บรักษำเอกสำร



กำรรำยงำนธุรกรรม



กำรรำยงำน “ ธุรกรรม ”

ธุรกรรม หมำยควำมว่ำ “กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใดๆ กับ
ผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน”



สรุป กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของสถำบันกำรเงิน

ประเภทธุรกรรม วงเงินที่ก ำหนดให้รำยงำน

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ก ำหนดวงเงิน



แบบรำยงำน

• แบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของ สถำบันกำรเงิน (มำตรำ 13)

(1) แบบรำยงำนธุรกรรมที่ใช้เงนิสดให้ใช้แบบ ปปง. 1-01 
(2) แบบรำยงำนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรพัย์สินให้ใช้แบบ ปปง. 1-02 
(3) แบบรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03



ระยะเวลำในกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของสถำบันกำรเงิน

• กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด และ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

• กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานภำยใน 7 วันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ธุรกรรมที่ท ำขึ้นในระหว่ำง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15

ให้รำยงำนภำยใน 7 วัน
นับแต่วันถัดจำกวันที่ 15 

ของเดือนที่มีกำรท ำธุรกรรมนั้น

ธุรกรรมที่ท ำขึ้นในระหว่ำง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน

ให้รำยงำนภำยใน 7 วัน
นับแต่วันถัดจำกวันสิ้นเดือน

ของเดือนที่มีกำรท ำธุรกรรมนั้น



“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกระท ำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้อง
ตกอยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด
มูลฐำนหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

 ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง 

 ให้หมำยควำมรวมถึงกำรพยำยำมกระท ำธุรกรรมด้วย
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ห ม ำ ย ค ว ำ ม ว่ ำ  



หลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)



ข้อแนะน าการจัดท ารายงาน 
‘การท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย’

(Suspicious Transaction Report : STR)

"ข้อมูล" ที่ได้จำก "เหตุอันควรสงสยั" นั้น
เมื่อพิจำรณำจำกข้อควำมในทุกส่วนของแบบรำยงำนแลว้

ควรบ่งบอกได้อย่ำงละเอียดว่ำ
บุคคลใด กระท ำกำรใด เมื่อใด ณ ที่ใด และอย่ำงไร 

ทีส่ื่อให้เห็นถึงพฤติกำรณอ์ันควรสงสยัในกำรท ำธุรกรรมครั้งนี้



วิธีกำรส่งรำยงำนธุรกรรม

2

3

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำน ปปง. 

ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

1



ธุรกรรมที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องรำยงำน
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

(1) ธุรกรรมที่พระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินี พระรัชทำยำท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่
ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปเป็นคู่กรณี

(2) ธุรกรรมที่รัฐบำล รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี

(3) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนำ
(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์

พระบรมรำชินีนำถ
(ค) มูลนิธิสำยใจไทย







บทก ำหนดโทษ



มำตรำ 62
• ไม่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 13, 14 และมำตรำ 16)

• ไม่จัดให้ลูกค้ำแสดงตนก่อนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 20)

• ไม่ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (มำตรำ 20/1)

• ไม่เก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง 
(มำตรำ 22)

• ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งยับยั้งกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 35 และ 36)

• ไม่เก็บรักษำรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้ำให้ครบเวลำ
10 ปี (มำตรำ 22/1)

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน หนึ่งล้ำน บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 
หนึ่งหมื่น บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง



มำตรำ 62 (ต่อ)
• ผู้มีหน้ำที่รำยงำนไม่จัดให้บุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำน AML/CFT 

จำกส ำนักงำน ปปง. ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำน กำรจัดให้
ลูกค้ำแสดงตน  กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ                
(มำตรำ 21/3)

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท



มำตรำ 63

• รำยงำนกำรท ำธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดควำมจริงที่ต้อง
แจ้ง (มำตรำ 13 มำตรำ 14 และมำตรำ 16)

• จัดท ำบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมให้ลูกค้ำเอง กรณี
ลูกค้ำปฏิเสธที่จะท ำบันทึกข้อเท็จจริง อันเป็นเท็จหรือปกปิด
ควำมจริงที่ต้องแจ้ง (มำตรำ 21 วรรคสอง)

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำท
ถึงห้ำแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
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มำตรำ 64• ไม่มำให้ถ้อยค ำ ไม่ส่งค ำชี้แจงเปน็หนงัสือหรอืไม่ส่งบัญชเีอกสำร
หรือหลักฐำน แก่กรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำร หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ หรือขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่กรรมกำรธรุกรรม 
เลขำธิกำร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกำรเขำ้ไปในเคหสถำน 
สถำนที่ หรือยำนพำหนะเพือ่ตรวจค้นหรือหำพยำนหลักฐำน 
[มำตรำ 38 (1) - (3)]

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
หรือ  ทั้งจ ำทั้งปรับ
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มำตรำ 66

• (1) ฝ่าฝืนมาตรา 21/1 (การห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า) หรือ

• (2) หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้
ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตาม
กฎหมาย

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
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พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี

อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง พ.ศ.2559









ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

โทร. (02) 219-3600 สำยด่วน 1710

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

Website: www.amlo.go.th



THANK YOU


