
             หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการจดัให้มกีาร

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ          

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ  

ก่อการร้ายให้แก่ผู้มหีน้าทีร่ายงานตามมาตรา 13    พ.ศ. 2559

อรัญ  ศรีว่องไทย
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กฎหมาย และระเบียบ คาํสั่ง 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการกําหนดให้มกีารฝึกอบรม
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ข้อแนะนํา 40 ข้อ ของ FATF

3

การควบคุมภายใน และสาขาต่างประเทศ 

และบริษทัในเครือ

ข้อแนะนําข้อที ่

18

18.1 กําหนดให้สถาบันการเงนิปฏิบตัิตามแผนงานต่อตา้น ML/FT โดยคาํนึงถึงความ

เสี่ยงดา้น  ML/FT และขนาดของธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม

ภายในดงัต่อไปนี้

a) การบริหารจดัการการปฏิบตัิตาม (รวมถึงการแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ระดบับริหารใน

การติดตามการปฏิบตัิ)

b) สร้างหลกัประกนัวา่ในการวา่จา้งพนกังานมีขั้นตอนการคดัเลือกที่มีมาตรฐานสูง

c) จดัโครงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

d) มีผูต้รวจสอบการทาํงานที่เป็นอิสระเพื่อทดสอบระบบ

ที่มา :ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบตัิตามขอ้แนะนาํของFATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบAML/CFT, สาํนกังาน ปปง กนัยายน 2558



พระราชบัญญตัปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  

ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบัญญตัปิ้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2558

มาตรา 21/3 เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี้ ให้

สาํนกังานมีหนา้ที่จดัใหม้ีการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ใหแ้ก่ผูม้ี

หนา้ที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16

เมื่อผูม้ีหนา้ที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 มีเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับการ

ฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแลว้ ตอ้งจดัใหผู้ไ้ดร้ับการฝึกอบรมดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่ในการ

จดัทาํรายงานหรือควบคุมการจดัทาํรายงาน การจดัใหลู้กคา้แสดงตน และการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญตัินี้

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดัใหม้ีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง 

และการจดัใหผู้ไ้ดร้ับการฝึกอบรมปฏิบตัิหนา้ที่ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามที่

คณะกรรมการกาํหนด
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บทกําหนดโทษกรณฝี่าฝืนมาตรา 21/3 วรรคสอง

มาตรา 62 วรรคสอง  “ผูม้ีหนา้ที่รายงานตามมาตรา 13 

และมาตรา 16 ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 21/3 วรรคสอง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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ระเบียบ ประกาศ และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ

1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วา่ดว้ยหลักเกณฑ์ วธิีการ 

และเงื่อนไขในการจดัให้มกีารฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหแ้ก่ผูม้ี

หนา้ที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ

วนัที่ 15 มีนาคม 2559 มีผลใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศฯ

2. ประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง จาํนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละรายหมวดวชิา พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วนัที่ 

12 กรกฎาคม 2559

3. หนงัสือที่ ปง 0003.2/ว4978 เรื่อง เวยีนซกัซอ้มความเขา้ใจ เรื่องแนวทางการฝึกอบรม 

ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2559 6



7

1. บุคลากรที่ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม

2. รูปแบบการฝึกอบรม

3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

4. การวดัผลและติดตามประเมินผล

5. การออกหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรม

6. การเสนอหลกัสูตรการฝึกอบรมต่อสาํนกังาน ปปง.

7. การขอใหส้าํนกังาน ปปง. ใหค้วามเห็นชอบสาํหรับ

การฝึกอบรมที่ไดม้ีการจดัไปแลว้ก่อนที่ระเบียบฯ 

จะมีผลใชบ้งัคบั



เราควรตั้งสํานักฝึกอบรมเองหรือไปอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก ?
ปัจจยัในการเลือกดาํเนินการระหวา่งการจดัตั้งสาํนกัฝึกอบรมขึ้นภายใน

บริษทั หรือ การจดัส่งบุคลากรไปอบรมยงัสาํนกัฝึกอบรมภายนอก ตอ้ง

พิจารณาในเรื่องดงัต่อไปนี้

  จาํนวนบุคลากรที่ตอ้งเขา้รับการอบรม

  ระยะเวลา และความถี่ในการอบรม

  ความพร้อมของทีมงานที่ตอ้งทาํหนา้ที่อบรม

  สถานที่ที่ตอ้งใชใ้นการอบรม

  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของแต่ละทางเลือก

  ความสะดวกในการติดตามประเมินผล 8



1. บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม
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บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

บคุลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ในสํานกังานใหญ่และหน่วยงานสาขาที่มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

10

CEO

Underwrite FA Claim

IA CU

1. เป็นผู้ปฏบิตัหิรือควบคุมการปฏิบตัิ

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

• การจดัทํารายงานธรุกรรม 
(ผู้ ที่รับผิดชอบจดัทํา แบบ ปปง. แบบ ปกร.)

• การจดัให้ลกูค้าแสดงตน

• การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัลกูค้า



ผู้บริหารบุคลากรทีต่้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

2. ผู้ปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบตัิหน้าท ี่โดยตรง ในเรื่อง AML/CFT เชน่

1) ผู้ปฏิบตัิหน้าที่กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้าน AML/CFT

2) ผู้บริหารงานที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุดแูลด้าน AML/CFT (AML Officer)

3) ผู้ ทําหน้าที่ตรวจสอบด้าน AML/CFT (IA , CU) จนถงึผู้บริหารระดบัฝ่ายของ
ฝ่ายตรวจสอบ (CAE)

4) ผู้ชว่ยผู้จดัการสาขา รองผู้จดัการสาขา และผู้จดัการสาขา

5) ผู้บริหารงานที่ดแูลสายงานติดตอ่ลกูค้า (Head of Front Office) ผู้ดแูล
ความสมัพนัธ์ลกูค้า จนถงึระดบัฝ่ายที่ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้า

6) ผู้บริหารที่ดแูลด้านความเสี่ยง (Head of Risk Management) (ปี60 OIC
กาํหนดให้ต้องมี)

7) ผู้บริหารด้านการปฏิบตัิการกองทนุ (Head of Operation) 11



บุคลากรทีต่้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

3. ผู้ปฏิบตัหิน้าที่ในตําแหน่งที่เรียกชื่ออื่นๆ ที่ผู้มีหน้าท ี่

รายงานกาํหนดขึน้มาเพื่อทําหน้าที่ในการปฏิบตัิหรือ

ควบคมุการจดัทํารายงานธรุกรรม การจดัให้ลกูค้าแสดง

ตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัลกูค้า

4. เจ้าหน้าที่ในตําแหน่งอื่นๆ ที่ไมใ่ชบ่คุลากรตามข้อ 1 ข้อ 2 

และข้อ 3 ซึง่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกบังานด้าน AML/CFT ให้

ผู้ มีหน้าที่รายงาน จดัให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมที่

เกี่ยวข้องกบั AML/CFT ให้กบัเจ้าหน้าที่ดงักลา่ว ตาม

นโยบายภายในของแตล่ะแหง่

12กลุ่มท ี่ 1 + 2 + 3 + 4 มีจาํนวน ............ คน คนซํา้ตดัออก



การเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับการกระทําความผดิ

และเมื่อเจ้าหน้าท ี่ดงักล่าวผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รายงานให้   
สาํนักงาน ปปง. ทราบด้วย

ให้ผู้ มีหน้าที่รายงานที่ถกูลงโทษดงักลา่วจดัให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัการกระทํา

ความผิดเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ ภายในสองเดอืนนับแต่วันท ี่ผู้มี

หน้าท ี่รายงานนัน้ถูกลงโทษ

กรณีที่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการจดัทํารายงาน หรือควบคมุการจดัทํา

รายงาน การจดัให้ลกูค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกบัลกูค้า ซึง่เป็นการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย

13อย่า

ลืม



2. รูปแบบการฝึกอบรม
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สามารถดาํเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น

15

วทิยากรบรรยาย VDO Conference/Live streaming

VDO E-Learning



3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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ระยะเวลาในการฝึกอบรมสําหรับธุรกิจประกันวนิาศภยั

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเสนอให้       

สํานักงาน ปปง. เห็นชอบก่อน

การฝึกอบรม (Full 

Course) :ไม่นอ้ยกวา่ 

18 ชัว่โมง

การอบรมเพื่อ

ทบทวนความรู้ทุก 

2 ปี :ไม่นอ้ยกวา่ 6 

ชัว่โมง

การฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการกระทาํความผดิ 

:ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง
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4. การวดัผลและตดิตามประเมนิผล
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หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

หมวดวชิาความรู้ ดงัต่อไปนี้
1. กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

2. กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการร้าย

3. มาตรฐานสากลในการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ต้านการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL 

STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING 

THE FINANCING OF TERRORISM)

4. หมวดวิชาความรู้อื่นที่สํานกังานเหน็วา่จําเป็นในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้นี ้ตามที่สํานกังานประกาศกําหนด 19



รายละเอียดหลักสูตรและการวดัผล

 การวดัผลต้องจดัทําเป็นแบบทดสอบตามมาตรฐาน ด้วยวิธีการกําหนดคาํถาม

ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ข้อเลือก อย่างน้อยจาํนวน  50 ข้อ

 จํานวนข้อของแบบทดสอบ แบง่ตามหมวดวิชาดงันี ้

1) กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  อย่างน้อย

จํานวน 35 ข้อ

2) กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการร้าย อย่างน้อยจํานวน 10 ข้อ

3) มาตรฐานสากลในการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ต้าน

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อยจํานวน 5 ข้อ

20



รายละเอียดหลักสูตรและการวดัผล (ต่อ)
1. หมวดวชิากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

อบรมไมน่้อยกวา่ 12 ชัว่โมง จํานวนแบบทดสอบอยา่งน้อย 35 ข้อ ประกอบด้วย
1) การรายงานธรุกรรม

2) การกําหนดนโยบายด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3) การจดัให้ลกูค้าแสดงตน

4) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้าและผู้ ที่ทําธุรกรรมเป็นครัง้คราว

ก) การระบตุวัตนและผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริง

ข) การประเมินความเสี่ยง

ค) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน   การดําเนินความสมัพนัธ์ทาง

ธรุกิจหรือการทําธุรกรรม

ง) การเก็บรักษาข้อมลู

5) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 21



ตวัอย่างแบบทดสอบ – ปปง.

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอ ันควรสงสัย 

ก) ธรุกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการกระทําตามความผิดมลูฐาน

ข) ธรุกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ค) ธรุกรรมที่มีเหตอุนัเชื่อได้วา่กระทําการขึน้เพื่อหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ตกอยูภ่ายใต้บงัคบั

ของกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ง) ถกูทกุข้อ

2. ข้อใดที่ไม่ถือเป็นบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง 

ก) คูส่มรสของนกัการเมืองในประเทศ

ข) คูส่มรสของนกัการเมืองตา่งประเทศ

ค) ผู้บริหารระดบัสงูที่มีอํานาจหน้าที่สําคญัในการควบคมุและบริหารรัฐวิสาหกิจ

ง) ผิดทกุข้อ 22



ตวัอย่างแบบทดสอบ ปปง. (ต่อ)

3. กรณีเจ้าหน้าท ี่ผู้จดัทาํรายงานและควบคุมรายงาน  รวมทัง้เจ้าหน้าท ี่ผู้จดัให้

ลูกค้าแสดงตน  ปฏบิัตงิานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก) เข้ารับการอบรมใหมภ่ายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที่ผู้ มีหน้าที่รายงานปฏิบตัิไม่

ถกูต้อง และแจ้งผลตอ่ สํานกังาน ปปง.

ข) เข้ารับการอบรมใหมภ่ายใน 2 เดือน นบัแตว่นัที่ผู้ มีหน้าที่รายงานนัน้ถกูลงโทษ 

และแจ้งผลตอ่สํานกังาน  ปปง.

ค) เข้ารับการอบรมใหมจ่ํานวน 10 ชัว่โมง และแจ้งผลตอ่ สํานกังาน ปปง.

ง) เข้ารับการอบรมใหมจ่ํานวน 18 ชัว่โมง และเก็บหลกัฐานไว้เพื่อให้สํานกังาน 

ปปง. ดเูมื่อถกูเรียกตรวจสอบ

23



รายละเอียดหลักสูตรและการวดัผล (ต่อ)

2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ   

แก่การก่อการร้าย  

        อบรมไมน่้อยกวา่ 3 ชัว่โมง จํานวนแบบทดสอบอยา่งน้อย 10 ข้อ ประกอบด้วย

1) กระบวนการตรวจสอบลกูค้ากบัข้อมลูรายชื่อบคุคลที่ถกูกําหนด

2) การระงบัการดําเนินการกบัทรัพย์สนิและการแจ้งข้อมลูตอ่สํานกังาน ปปง.

3) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย

24



ตวัอย่างแบบทดสอบ – ปกร.

1. บทกาํหนดโทษ ในกรณีผู้มีหน้าท ี่รายงานไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินท ี่ถ ูก
ระงบัการดาํเนินการให้สาํนักงาน ปปง. ทราบ ตามมาตรา 6 (2) คือ  

ก) ปรับไมเ่กิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวนัละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง

ข) ปรับไมเ่กิน 5 แสนบาท และปรับอีกวนัละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง

ค) ปรับไมเ่กิน 1 แสนบาท และปรับอีกวนัละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง

ง) ปรับไมเ่กิน 5 หมื่นบาท และปรับอีกวนัละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง
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ตวัอย่างแบบทดสอบ – ปกร. (ต่อ)
2. เมื่อผู้มีหน้าท ี่รายงานตรวจพบว่าลูกค้าของตนเป็น “บุคคลที่ถ ูก

กาํหนด” ต้องดาํเนินการอย่างไร  

ก) จดัให้บคุคลดงักลา่วอยูใ่นกลุม่ลกูค้าที่มีความเสี่ยงสงู และเฝา้ดกูาร

ทําธรุกรรมเป็นระยะ

ข) ดําเนินการทําธรุกรรมตามปกติ แตก่ารอนมุตักิารทํารายการต้อง

ได้รับการอนมุตัจิากผู้บริหารในระดบัถดัไป

ค) ระงบัการดําเนินการกบัทรัพย์สนิของบคุคลที่ถกูกําหนด

ง) ถกูทกุข้อ
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รายละเอียดหลักสูตรและการวดัผล (ต่อ)

3. วชิามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING 

AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM)

       อบรมไมน่้อยกวา่ 3 ชัว่โมง จํานวนแบบทดสอบอยา่งน้อย 5 ข้อ ประกอบด้วย

1) หลกัการและเหตผุลที่ประเทศไทยต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลฯ

2) สาระสําคญัของมาตรฐานสากล
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ตวัอย่างแบบทดสอบ - มาตรฐานสากล

1. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์คะแนนในการประเมนิการปฏบิัตติามข้อแนะนําของFATF

ก) Compliant (C)

ข) Largely compliant (LC)

ค) Compliance Unit (CU)

ง) Partially compliant (PC)

2. ข้อใดเป็นการปฏบิัตติามข้อแนะนําข้อท ี่ 10 ของ FATF (CDD)

ก) สถาบนัการเงินไมเ่ปิดบญัชีที่ใช้นามแฝงหรือที่เห็นได้ชดัวา่เป็นชื่อปลอม

ข) สถาบนัการเงินไมต่้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของลกูค้ากรณีเป็นเงินฝากประจํา

ค) สถาบนัการเงินตรวจสอบข้อมลูเฉพาะลกูค้าไมต่้องตรวจสอบข้อมลูผู้ รับมอบ

อํานาจ

ง) ผิดทกุข้อ 28



เกณฑ์การประเมนิผล
1. เขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อย 80 ของระยะเวลาอบรม

ตลอดหลกัสูตร และ

2. ผา่นการทดสอบตามเกณฑท์ี่กาํหนด ประกอบดว้ย

29

ฟอกเงนิ

• 35 ข้อ

• เกณฑ์ผา่น 50% 

= 18 ข้อ

ก่อการร้าย

• 10 ข้อ

• เกณฑ์ผา่น 50% 

= 5 ข้อ

มาตรฐานสากล

• 5 ข้อ

• เกณฑ์ผา่น 50% 

= 3 ข้อ

เกณฑ์ผ่านรวมทุกหมวด 70% ข้อสอบรวม 50 ข้อ  ต้องถูก 35 ข้อ



5. การออกหลักฐานแสดงการผ่าน

การฝึกอบรม
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หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม

 รูปแบบ : จดัทําเป็นเอกสาร หรือ ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ ก็ได้

 เนือ้หา : ต้องประกอบด้วยสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) ชื่อผู้จ ัดการฝึกอบรม 

2) ชื่อวทิยากรผู้ รับผิดชอบการจดัการฝึกอบรม อยา่งน้อย 1 คน

3) วัน เดอืน ปี ที่ผ่านการฝึกอบรม และ วัน เดอืน ปี ที่ครบกาํหนด 2 ปี 

นับแต่วันท ี่ผ่านการฝึกอบรม  (ผู้ ที่ผา่นการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อทบทวนความรู้ทกุสองปี)

4) เลขที่หลกัสตูรการฝึกอบรมที่ผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังาน (...../.....)
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ตวัอย่าง หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม
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ต้องเก็บรักษาหลักฐานการฝึกอบรมไว้ในสถานประกอบการ

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม

วนั เวลา และสถานที่อบรม

ลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลกัสตูรอบรม

หลกัฐานที่แสดงวา่เจ้าหน้าที่ดงักลา่วได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้

ต้องจดัเก็บหลกัฐานไว้ในสถานที่ประกอบกิจการ

33



ตวัอย่าง - วธิีการจดัเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม/ตู้เอกสาร

34

3. ชื่อผู้ผ่านการอบรม

(เรียงตามตวัอักษร)

2. ชื่อหน่วยงาน (เรียง

ตามรหัสหน่วยงาน/

ตามตวัอักษร)

1. วนั เดือน ปี ทีอ่บรม 

(เรียงตามวนัที)่

วนัที ่1 มกราคม 

2560

รับประกันภัย

1. นางสาวกรกฎ  เดือนปี

2. นายคชาธร  วนัเพญ็

สินไหมทดแทน 1. นายกําจร  ศรชัย



6. การเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่อ

สํานักงาน ปปง.
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  สาํนกังาน ปปง. จดัฝึกอบรมเอง

  นิติบุคคลอื่นที่แสดงความประสงคจ์ะจดัฝึกอบรม

เสนอรายละเอยีดเกีย่วกบั
วทิยากร หลกัสตูรฝึกอบรม 
วธิกีารฝึกอบรม ระยะเวลา
ของการฝึกอบรม วธิกีาร
วดัผลและตดิตามประเมนิผล 
เพือ่ขอความเหน็ชอบ

ทีมวิทยากร อยา่งน้อย 1 คน 
ตอ้งมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
ดา้นเศรษฐศาสตร ์การเงนิ 
การคลงั หรอืกฎหมายในระดบั
ไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาโท , มี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ ดา้น 
ปปง. + ประสบการณ์ไมน่้อย
กวา่ 5 ปี

หลกัสตูรฝึกอบรมอยา่ง
น้อยตอ้งประกอบดว้ย 
กฎหมาย ปปง. , 
กฎหมาย ปกร. , 
มาตรฐานสากลฯ และ 
หมวดวชิาความรูอ้ืน่ที่
สาํนกังานเหน็วา่จาํเป็น
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กําหนดเวลาในการขอให้สํานักงาน ปปง. พจิารณา

เสนอหลักสูตร  
ภายในเดอืน
เมษายน

แจ้งผลการ
พจิารณาภายใน
เดอืนมถิุนายน

รอบที่ 
1 เสนอหลักสูตร

ภายในเดอืน
ตุลาคม

แจ้งผลการ
พจิารณาภายใน
เดอืนธันวาคม

รอบที่ 
2

37

ใช้เวลาพจิารณา

ประมาณ 2 เดอืน

สาํหรับในครัง้แรกนีข้ยายระยะเวลาจากสิน้เดอืนตุลาคม 

เป็นภายในวันท ี่ 16 พฤศจกิายน 2559



เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสํานักงาน ปปง.

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1) ชื่อหลกัสตูร

2) ชื่อผู้จดัการฝึกอบรม

3) ประวตัิวิทยากร

4) กลุม่เปา้หมายผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

5) ขอบเขตและเนือ้หาการฝึกอบรม

6) ระยะเวลาการฝึกอบรมและจํานวนชัว่โมงที่นบัได้

7) วิธีการควบคมุดแูลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการวดัผลและ

ติดตามประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 38



1) ชื่อหลักสูตร : ตวัอย่าง

หลกัสตูรการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการปอ้งกนั

และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ

สถาบนัการเงิน ประเภทบริษัทประกนัวินาศภยั

39



2) ชื่อผู้จัดการฝึกอบรม (นิตบิุคคล) : ตวัอย่าง

บริษัท ........................................................... จํากดั (มหาชน)

บริษัท ........................................................... จํากดั

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ...........................................

40



3) ประวตัวิทิยากร : ตวัอย่าง

ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดัให้มีการ

ฝึกอบรมฯ ข้อ 5 กําหนดคุณสมบัตขิองวทิยากรไว้ดงันี ้

ข้อ  5 ในการจดัการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์  การเงนิ  การคลัง หรือกฎหมาย  ในระดับไม่ต ํ่ากว่า

ปริญญาโท และวิทยากรดงักลา่วต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อ

การร้าย โดยมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วไมน่้อยกวา่ห้าปี 

 กาํหนดคุณสมบตัขิองวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องจบการศึกษาในระดับ  ไม่ต ํ่ากว่า

ปริญญาโทในด้านท ี่กาํหนด

 กาํหนดคุณสมบตัขิองวิทยากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงนิ

 กาํหนดคุณสมบตัขิองวิทยากร  ต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 41



3) ประวตัวิทิยากร : ตวัอย่าง (ต่อ)
ข้อมลูเอกสารประวตัวิิทยากร อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย

 ชื่อ – นามสกลุ

ตําแหน่งปัจจบุนั 

สถานที่ทํางาน

ประวตัิการศกึษา

ตําแหน่งอื่นๆ เชน่ ที่ปรึกษาโครงการ........... , กรรมการสมาคม ..........

ตําแหน่งที่ผา่นมา (ประวตัิการทํางานในอดีต)

ผลงานทางวิชาการ / การเป็นวิทยากร / การจดัหลกัสตูรการฝึกอบรม

 รูปถ่ายปัจจบุนั
42

ข้อมูลต้องแสดงถงึ

ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายฟอกเงนิ
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4) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ตวัอย่าง
บุคลากรที่ปฏิบตัิหนา้ที่ทั้งในสาํนกังานใหญ่และหน่วยงานสาขาของผูม้ีหนา้ที่

รายงาน ดงัต่อไปนี้

1) ผูป้ฏิบตัิหรือควบคุมการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัหนา้ที่ การจดัทาํรายงาน

ธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้แสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ จาํนวน ........ คน

2) ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่รับผดิชอบหลกัและปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในเรื่อง AML/CFT

จาํนวน..... คน

3) ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในตาํแหน่งที่เรียกชื่ออื่นๆที่กาํหนดขึ้นมาเพื่อทาํหนา้ที่ในการ

ปฏิบตัิหรือควบคุมการจดัทาํรายงานธุรกรรม, การจดัใหลู้กคา้แสดงตน หรือ

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ จาํนวน ................. คน

45
รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้แล้วในหัวข้อ “1. บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม”



5) ขอบเขตและเนื้อหาการฝึกอบรม

6) ระยะเวลาการฝึกอบรม และจาํนวนชั่วโมงทีน่ับได้

7) วธิีการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวธิีการวดัผลและตดิตาม

ประเมนิผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียดแสดงไว้ใน

หัวข้อที ่4. การวดัผลและตดิตามประเมนิผล 

*** อย่าลืมส่งแบบทดสอบซึ่งควรมแีบบทดสอบอย่างน้อยจาํนวน 1 แบบ 

โดยให้นําข้อสอบ/คาํตอบในแบบดงักล่าวมาเรียงลําดบัสลับข้อกัน    

อย่างน้อย 2 ชุด ส่งพร้อมเอกสารอื่น ให้สํานักงาน ปปง. พจิารณาด้วย
46

- ตวัอย่าง -



สรุป เอกสารที่ต้องจดัทําประกอบการนําเสนอหลักสูตร

1) รายละเอียดหลกัสูตรฝึกอบรม วธิีการฝึกอบรม วธิีการวดัผลและติดตาม

ประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรฯ จาํนวน 1 ชุด 

2) กาํหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวชิา จาํนวน 1 ชุด 

3) แบบทดสอบ จาํนวน 2 ชุด 

4) รายละเอียดเกี่ยวกบัวทิยากร จาํนวน 1 ชุด

5) ตวัอยา่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน จาํนวน 1 ชุด

6) ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการผา่นการอบรม จาํนวน 1 ชุด

7) หนงัสือมอบอาํนาจ จาํนวน 1 ชุด

8) หนงัสือรับรอง บริษทั ...................... จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 ชุด

47ตวัอย่างเอกสารทั้งหมดได้แยกแสดงไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้ว



ตวัอย่าง

รายละเอียดหลักสูตร
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ตวัอย่าง

แบบฟอร์มลงทะเบียน
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7. การขอให้สํานักงาน ปปง. ให้ความเห็นชอบ

สําหรับการฝึกอบรมที่ได้มกีารจดัไปแล้ว ก่อนที่

ระเบียบฯ จะมผีลใช้บังคบั

60



หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้ดาํเนินการก่อนระเบียบฯ มผีลใช้บังคบั

61

นิต ิบุคคลผู้ ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ข้อ 7 ที่มีการจัดการ

ฝึกอบรมตัง้แต่วนัที่ 10 ต.ค. 58 เป็นต้นมา หากจะขอให้สํานกังานรับรองหลกัสตูร 

หรือรายวิชาที่ได้มีการจัดฝึกการอบรมไปแล้ว  ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้

สํานกังาน ปปง. พิจารณา ตามกําหนดเวลาเชน่เดียวกบัการขอจดัการฝึกอบรม

 หลกัสตูร หรือรายวิชาที่จะขอการรับรอง

 รายละเอียดเกี่ยวกบัวิทยากร 

 หลกัสตูรฝึกอบรม 

 วิธีการฝึกอบรม 

 ระยะเวลาของการฝึกอบรม

 วิธีการวดัผลและตดิตามประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 รายงานผลการฝึกอบรม



Q & A
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