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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 40 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19
สิงหำคม 2542 เป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่
โดยอิสระและเป็นกลำง มีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ปปง. โดย ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวำง
หลักเกณฑ์ (Regulator) ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงำนตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน
และด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดฟอกเงิน ตำมมติของ
คณะกรรมกำรธุรกรรม ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ

กองก ำกับและตรวจสอบ (กส.) เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตำมข้อแนะน ำของคณะท ำงำน
เฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Action Task Force: FATF) โดย กส. มีหน้ำที่ในกำร
เผยแพร่ พัฒนำนโยบำย มำตรกำรและแนวทำงต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง รวมทั้งมีหน้ำที่ในกำรก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้มี
หน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม รวมทั้ง รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรม ในกำรนี้ กส. จึงได้จัดท ำคู่มือฉบับนี้ขึ้น
เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทรำบถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ
ดังกล่ำว เพ่ือที่จะสำมำรถเป็นแนวทำงในกำรน ำไปถ่ำยทอดและปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ ได้อย่ำงถูกต้องต่อไป

คณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำคู่มือ
กำรก ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม

บทน า
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โครงสร้างกองก ากับและตรวจสอบ (กส.)

ส่วนพัฒนา
นโยบายการก ากับ

สพก. สกส.1-5
ส่วนก ากับและ
ตรวจสอบ 1-5

สตค.
ส่วนตรวจสอบ

และคดี

สตร.
ส่วนตรวจสอบ

รายงานการท าธุรกรรม

สบกส.
ส่วนบริหารงาน

ก ากับและตรวจสอบ

เผยแพร่ 
ศึกษา พัฒนานโยบาย 

มาตรการและ
แนวทางการก ากับและ
ตรวจสอบผู้มีหน้าท่ี

รายงาน

ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล

ผู้มีหน้าที่รายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายฯ

รับเร่ือง ตรวจสอบ
และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน

เพ่ือด าเนินคดีกับผู้มีหน้าท่ี
รายงานตามกฎหมายฯ

รับรายงาน
และแจ้งการตอบรับ

รายงาน
การท าธุรกรรม
ตามกฎหมายฯ

ดูแล สนับสนุน 
และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน
ด้านการก ากับและ

ตรวจสอบ

กส.

4
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ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานด้าน 

AML/CTPF ของต่างประเทศ

พัฒนา ปรับปรุง นโยบาย
แนวทางการปฏิบัติให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
และเป็นไปตามหลัก

มาตรฐานสากล 
และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเผยแพร่ 
ให้ค าแนะน า

และให้ค าปรึกษา 
รวมถึงตอบข้อหารือต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

ศึกษา พัฒนา เผยแพร่

เครื่องมือแนวปฏิบัติแผนก ากับ

แนวปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

แนวทางปฏิบัติ
การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงของลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ
การรายงานธุรกรรม

ตามกฎหมาย 

AMLO

แนวทางปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน กส.

ส าหรับผู้มี
หน้าที่รายงาน

ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่
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หนังสือแจ้ง 
Off - site

6

ส่วนก ากับและตรวจสอบ 1 - 5

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลในระบบ AMRAC

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยง

จากระบบ AMRAC

หนังสือแจ้ง Visit

เจ้าหน้าที่
จัดท าสรุปผล
การเข้า Visit

Visit Off - site On - site

การเข้าแนะน าการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ณ สถานประกอบการ

การประเมินความเสี่ยง
ของผู้มีหน้าที่รายงานผ่าน

ระบบ AMRAC

การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ณ สถานประกอบการ

เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่สถานประกอบการ

หนังสือแจ้ง 
On - site

เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสถานประกอบการ

เจ้าหน้าที่
จัดท าสรุปผล
การเข้าตรวจ

เจ้าหน้าที่
ประเมินผล Off - site

ผู้มีหน้าที่รายงาน
น าส่งข้อมูล 
โดยใช้ระบบ 

AMRAC

พิจารณาคัดเลือก 
On – site 
จากผลการ 

Visit & Off - site

15 – 30 วัน

15 – 30 วัน

15 – 30 วัน
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รวบรวมพยาน
หลักฐาน

7

ส่วนตรวจสอบและคดี

มีเหตุให้ตรวจสอบผู้มีหน้าท่ีรายงาน

กรณี คดีมีมูล 

แจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ
และให้มาให้ถ้อยค า

ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องให้ถ้อยค า
ภายในระยะเวลา

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด

ผู้มีหน้าทีร่ายงาน
รับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบ

ผู้มีหน้าทีร่ายงาน
ไม่ยินยอมใหเ้ปรียบเทียบปรับ/ไม่ช าระ

ค่าปรับตามระยะเวลาที่ก าหนด
เจ้าหน้าที่ 

แจ้งค าสั่งฯ เพื่อให้มาช าระค่าปรับ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

ผู้มีหน้าทีร่ายงาน
ช าระค่าปรับตามระยะเวลาที่ก าหนด

คดีอาญาเลิกกัน

ด าเนินการ
ตามกฎหมาย
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ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม

ขอรหัสหน่วยงาน
(แบบ รธ.8)

ส่งแบบ รธ.8 ที่
tr.report@amlo.go.th

รายงานการท าธุรกรรม

แจ้งรหัสหน่วยงาน

รายงานแบบกระดาษ รายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวนโ์หลด
แบบรายงานการท าธุรกรรม

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบ AERS/ERS

ส่งรายงาน
ทางไปรษณีย์/ตนเอง ส่งรายงานทางระบบ

AERS/ERS (แล้วแต่กรณี)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของรายงานการท าธุรกรรมในฐานข้อมูล

แจ้งตอบการรับ
รายงานต่อผู้มีหน้าที่รายงาน/จัดท ารายงานสถิติ

ไม่ผ่าน ผ่าน

แจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
แก้ไขและส่งรายงาน
การท าธุรกรรมอีกคร้ัง

AERS
ERS

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรายงาน
ธุรกรรมก่อนบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
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AERS

AMLO Electronic Reporting System
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับสถาบันการเงิน

ERS

Electronic Reporting System
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 และสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์)

AMRAC

Risk Assessment and Case Management 
for Reporting Entities System 

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

AMFICS
AMLO Financial Information Cooperation System

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลระหว่าง ส าหนักงาน ปปง. 
และผู้มีหน้าที่รายงาน

E-learning ระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูเ้กี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

APS
AMLO Person Screening System

ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
และรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด

ระบบสารสนเทศส าหรับการก ากับและตรวจสอบ

E-learning

AMFICS AMRAC

APS
AERS

ERS
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

10



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน

Risk Assessment and Case Management 
for Reporting Entities System 

(AMRAC)

ระบบ AMRAC เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่
ในการประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อช่วยให้สามารถก ากับดูแลและบริหารจัดการตามระดับ
ความเสี่ยง โดยระบบนี้จะให้ผู้มีหน้าที่รายงานเข้ามากรอกข้อมูลกิจการและท าการตอบค าถามในระบบ

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าข้อมูลมาใช้ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/ 

แนะน าการเข้าสู่ระบบส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน AMRAC

การเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน AMRAC
ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ AMRAC

เข้าสู่ระบบ AMRAC และด าเนินการตอบแบบประเมินให้ครบทุกหัวข้อ ก. ข. (หน้า 1 และหน้า 2) ค. และ ง. 

เมื่อด าเนนิการตอบแบบประเมนิแล้วให้ด าเนนิการ
กด                เมื่อให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว
กด                    หากกรอกข้อมูลยังไมค่รบ เพ่ือด าเนินการต่อภายหลัง 

สอบถามเพิ่มเติม: กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 02-219-3600 
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสาน
ข้อมูล ระหว่างส านักงาน ปปง. 

และผู้มีหน้าที่รายงาน

AMLO Financial Information Cooperation System (AMFICS)

ระบบ AMFICS เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตอ่ประสานงานระหว่าง
ส านักงาน ปปง. กับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน

ระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อขอข้อมูลหรือให้ข้อมูลการท าธุรกรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับ – ส่งข้อมูลในระบบ AMFICS 

ผู้ส่งขอข้อมูล
ผู้ท าเร่ือง: เจ้าหน้าที่ ปปง. ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อนุมัติเร่ือง: ผอ.กอง/ส่วนงานที่ก ากับดูแล

ผู้ตอบกลับข้อมูล
สถาบันการเงิน
ผู้ประกอบอาชีพตามาตรา 16ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ AMFICS 

ลงทะเบียน หน่วยงาน
ระบุ: เลขนิติบุคคล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
ลงทะเบียน ผู้ใช้งานแบบบุคคล
ระบุ: เลขบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล อีเมล วัน/เดือน/ปีเกิด หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ลงทะเบียน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน
ระบุ: ชื่อ – สกุล อีเมล์ เลข License CA ชื่อผู้ให้บริการ CA

รายชื่อผู้ให้บริการ CA
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
โทร. 02 104 4752
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด
โทร. 02 620 1897ขั้นตอนการใช้งานระบบ AMFICS 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เข้าระบบ AMFICS > เลือก ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง
Web link: https://ers.amlo.go.th/AMFICS/amfics/pop_download.jsp
การใช้งานระบบ
1 เข้าระบบ AMFICS ตรวจสอบรายชื่อที่ ปปง. สอบถาม ที่ กล่องจดหมายเข้า
2 เตรียมไฟล์ข้อมูล เพ่ือตอบกลับ
- เตรียมไฟล์ข้อมูล ของรำยช่ือที่ ปปง. สอบถำม (กรณีไฟล์หลัก ตำมรูปแบบข้อมูล รับ – ส่ง โดยมีคู่มือกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูล รับ - ส่ง)
- เข้ำรหัสไฟล์ขอ้มูล (Encrypted) ด้วย CA ของ ปปง. และ CA ของหน่วยงำนตำมที่แจ้งไว้กับ ปปง. (ใช้โปรแกรม ส ำหรับ sign CA

เข้ำรหัสและถอดรหัส: AMFICS Xml Security Converter)
AMFICS – ตอบกลับรายชื่อที่ ปปง. สอบถาม ที่ กล่องจดหมายออก

สอบถามเพิ่มเติม: กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 02-219-3600 ต่อ 5065 
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ

บุคคลที่ถูกก าหนด
(AMLO Person Screening System: APS)

https://aps.amlo.go.th

แนะน าการเข้าสู่ระบบ APS

ระบบ APS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้มีหน้าที่รายงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด โดยสามารถ

ค้นหาจากมาตรา กลุ่ม สถานะ ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และเลขหนังสือเดินทาง

ระบบ APS

Android iOS

Application

การเข้าใช้งานระบบ APS
ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ APS

เข้าสู่ระบบ APS โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยสามารถค้นหามาตรา กลุ่ม สถานะ 
ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และเลขหนังสือเดินทาง หากตรวจพบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
ผู้ใช้งานสามารถ Export รายละเอียดข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้

สอบถามเพิ่มเติม: กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 02-219-3600 ต่อ 5050
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือ อะไร? 
การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด 

หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สิน
ทีไ่ด้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่า กระบวนการท า “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพ

เป็น “เงินสะอาด” หรือ การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้มา

โดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ขั้นตอนการฟอกเงิน

การน าทรัพย์
เข้าสู่ระบบ 

เช่น เอาไปฝาก
ธนาคาร

การแปรสภาพทรัพย์สิน
โดยการสร้างธุรกรรมหลายๆ ชั้น 

เช่น เอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
ทองค าแท่ง หรือซื้อในนามบุคคลอ่ืน 
เพื่อให้ติดตามที่มาของทรัพย์ยากขึ้น

Placement Layering Integration

การปนทรัพย์หรือ
ผสมผสานเอาทรัพย์สิน
ที่ผิดกฎหมายไปผสมกับ

ทรัพย์สินที่ชอบด้วย
กฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกเงิน
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

วัตถุประสงค์ของการฟอกเงิน

วิธีการฟอกเงินท่ีนิยมในปัจจุบัน

เพ่ือท าให้
ดูเสมือนว่าเป็นเงิน

หรือทรัพย์สิน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(Make It Appear 

Legal)

เพ่ือปกปิด
แหล่งที่มาของเงิน 

(Conceal Income)

เพ่ือซุกซ่อน
ทรัพย์สิน 

(Hide Assets)

เพ่ือปกปิด
ความเป็นเจ้าของ

ทีแ่ท้จริง (Conceal 
Ownership)

เพ่ือปกปิด
แหล่งที่มาที่ผิด

กฎหมาย (Conceal 
Illegal Source)

ผ่านธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน

ผ่านธุรกิจ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

 เปลี่ยนเงินสดจากเงินปลีกเป็น 
ธนบัตรใหญ่ เรียกว่า “เงินสกปรก”

 การแบ่งกันน าเงินสดไปฝากในจ านวนเงิน
ที่ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดให้ธนาคารต้อง
รายงาน

 การสมคบกับธนาคาร หรือพนักงานของ
ธนาคาร

 การลักลอบขนเงินไปฝากในประเทศที่มี
มาตรการด้าน AML/CTPF ไม่เข้มแข็ง

 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกปิด
ร่องรอย

 การใช้บริษัทท าธุรกิจบังหน้า
เพื่อตอบสนองขั้นตอนการฟอกเงิน

 การฟอกเงินในสถานพนัน 
ซึ่งหลายประเทศถูกกฎหมาย

 การซื้อทองค าแท่ง แล้วค่อยๆ น าออกไปขาย
 การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ หรืออาจ

กู้เงินจากธนาคารในต่างประเทศแล้วช าระคืน
 การน าเงินไปแลกเปลี่ยนอีกสกุลผ่านร้านค้า/

บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา
 การซื้อกรมธรรม์แบบจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว
 การลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรผ่านบริษัท

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 การใช้บริการธนาคารนอกระบบ 

เช่น ประเทศไทยใช้วิธี “โพยก๊วน” 
โดยไม่ทิ้งร่องรอยท าให้ตรวจสอบได้ยาก
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
การกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้
รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนการกระท า
ความผิดมูลฐานตาม (8) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน”
หรือการกระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วย
ประการใดๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

 ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือเปลี่ยนสภาพไปก่ีครั้ง 

 ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของ
บุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

หมายเหตุ

1

2

3
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

27 
จูงใจให้สมัคร/

ถอนการสมัคร สว.

28 
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นเหตุให้เป็น

อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด
หรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระท า หรือเป็นความผิดหลักที่น าเอากฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง 

การกระท าความผิดอาญานอกราชอาณาจักร 
ซึ่งหากการกระท าความผิดนัน้ไดก้ระท าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานดว้ย

ความผิดมูลฐาน

ความผิดมูลฐาน 29 มูลฐาน
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เว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเลือกตั้ง
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ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรู้ !!!

ใครคือผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม ??
สถาบันการเงิน (บทนิยามในมาตรา 3) 

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT) ธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบริการการ
ช าระเงิน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ผู้ประกอบอาชีพ (บทนิยามในมาตรา 16)
ที่ปรึกษาการลงทุน ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า ค้ารถ/ให้เช่าซื้อรถ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
ค้าของเก่า สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต แลกเปลี่ยนเงินบุคคลธรรมดา  

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน

นโยบายนโยบาย
จัดใหลู้กค้า

แสดงตน ตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า และบริหาร
ความเสี่ยงด้าน ML/TPF

รายงาน
ธุรกรรม

เก็บรักษา
ข้อมูล

จัดท า
มาตรการ ปกอ.

นโยบาย 
AML/CTPF

แนวทางปฏิบัติ

KYC & CDD การรายงาน การเก็บรักษา นโยบาย ปกอ.

จัดท า
นโยบาย

และคู่มือปฏิบัติ
ด้าน AML/CTPF
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นโยบายหลัก
เรื่องการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ต้องอนุมัติ
โดยผู้บริหาร

สูงสุด
ขององค์กร

มีความส าคัญ
เท่ากับนโยบาย

หลักในการ
ด าเนินธุรกิจ

มีคู่มือระบุ
รายละเอียด

การด าเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆ

1.ประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กร
2.ประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงลูกค้า
3. ประเมินความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์/บริการ/

ช่องทางบริการ

วิธปีฏิบัติ ขั้นตอน
ในการจัดจ้าง

บุคลากร
แผนงานในการ

ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

แผนงานหรือ
แนวทางในการ

ตรวจสอบภายใน
เฉพาะด้าน 
AML/CFT

แผนงานในการ
ประชุม/พิจารณา 

เพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

นโยบาย มาตรการ 
ประกาศ 

ระเบียบต่างๆ 
เกี่ยวกับ 

AML/CFT

การจัดท านโยบายและคู่มือปฏิบัติด้าน AML/CTPFนโยบาย 
AML/CTPF
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การเก็บรักษา
เอกสาร

การเก็บรักษา
เอกสารตามที่

กฎหมายก าหนด

060504030201

1.จัดให้ลูกค้าแสดงตน
2.ตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
3.วิธีการอนุมัติรับ/
การปฏิเสธลูกค้า

สาระส าคัญ
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การจัดใหลู้กค้าแสดงตนและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ
KYC & CDD

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer: KYC) 
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Customer Verification)

ขอสร้างความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจ
หรือท าธุรกรรม

• ขอข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายก าหนดไว้
• ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว

ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
แสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรม เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

ลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

แสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรม ในกรณีดังนี้
กรณี 1) กรณีท าธุรกรรมเงินสดไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่อาจมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องมีมูลค่ารวมกัน  

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือ
กรณี 2) การใช้บริการรับช าระเงินแทนในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
กรณี 3) การใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือการโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง

มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตนได้ก่อนการท าธุรกรรม เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้า 
ต้องให้ลูกค้าแสดงตนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายหลังจากการท าธุรกรรมนั้น

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องก าหนดมาตรการและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 
เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ

หมายเหตุ...

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
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ข้อมูลที่ต้องมีการจัดให้แสดงตน 

ชื่อเต็ม

ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ า

ข้อมูลแสดงตนล าดับที่ 1 - 5

วัน เดือน ปีเกิด

ข้อมูลการแสดงตน

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ า

ข้อมูลแสดงตนล าดับที่ 1 - 8

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่อยู่
ทั้งนี้ หากที่อยู่ปัจจุบันต่างจากที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ต้องระบุทั้ง 2 แห่ง แต่หากเป็นทีเ่ดียวกันควรมีการบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นที่อยู่เดียวกัน 

เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ยู่อิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ลูกค้าแจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ใหใ้ช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็นข้อมูลการติดต่อได้โดยอนุโลม

กรณีคนไทย เลขประจ าตัวประชาชน 
กรณีคนต่างด้าว เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ าตัวในเอกสารส าคัญประจ าตัวท่ีรัฐบาลไทยออกให้

กรณีคนไทย ทีอ่ยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยูป่ัจจุบัน
กรณีคนต่างชาติ ให้แสดงประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน เว้นแตก่รณีคนต่างชาติ
ทีไ่ม่มีที่อยู่ในประเทศไทยให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน

หลักฐานข้อมูล
การแสดงตน

ข้อมูลอาชีพ 
รวมทั้งชื่อและ

สถานที่ตั้งของที่ท างาน

การเก็บหลักฐานการแสดงตนอาจเก็บเป็นส าเนาเอกสารหรือ เก็บโดยวิธีอื่น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลบนบัตร (ICChip/ NFC) 

ลายมือชื่อผู้ท าธุรกรรม

อาชีพ ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ ซ่ึงควรมีรายละเอียดหรือต าแหน่งท่ีชัดเจน
สถานที่ท างาน ให้ระบุชื่อสถานประกอบการงานของลูกค้า รวมถึงที่ต้ังของสถานที่
ท างานโดยอย่างน้อยควรระบุอ าเภอและจังหวัด

หมายความรวมถึง รูปถ่ายของลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล Biometric ของลูกคา้

ทั้งนี้ ต้องมีการก าหนดมาตรการเพ่ือพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้อง และ ความแท้จริง
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลกูค้า
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การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติรับลูกค้า           
และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการท าธุรกรรมของลูกค้าหลังจากอนุมัติ

ความสัมพันธ์ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติ/มีการท าธุรกรรมที่สอดคล้องกับรายได้อาชีพหรือไม่และ
มีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภท
ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน/สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี ้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายังช่วยให้การรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้กระท าความผิด

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงฯ

ข้อมูลของลูกค้า
เป็นข้อมูลที่แท้จริง
และเป็นปัจจุบัน

หรือไม่

รูปแบบการท า
ธุรกรรมของลูกค้า
มีความผิดปกติ

หรือไม่

การท าธุรกรรม
ของลูกค้ามี
วัตถุประสงค์

แอบแฝงอื่นหรือไม่

มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าในการท า
ธุรกรรมที่สูงขึ้น
ผิดปกติหรือไม่

ควรมีการปรับ
ระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าหรือไม่

ควรมีการด าเนิน
ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับ

ลูกค้าต่อไปหรือไม่

เร่ิมสร้าง
ความสัมพันธ์

ยุติ
ความสัมพันธ์ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แตเ่ริม่สร้ำงควำมสัมพนัธจ์นกระทัง่ยุติควำมสัมพันธ์

ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงฯ เมื่อ...

เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า1
มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) กรณีการท าธุรกรรมไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 
100,000 บาทขึ้นไปหรือ
(ข) กรณีทีเ่ป็นการโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครัง้มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

2

3 มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ตามข้อ 19 (1) และ (2)
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การเก็บรักษาข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงฯ

ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

1. การอนุมัติรับลูกค้า 
(กำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำเป็นขั้นตอนที่ต้องด ำเนินกำรทันทีหลังจำกที่ได้จัดให้ลูกค้ำแสดงตนแล้ว)

KYC + 
Verification

การประเมินความต้องการข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือ
ระบุตัวตนลูกค้า (หำกไม่เพียงพอ ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม)

การตรวจสอบรายชื่อ
- บุคคลที่ถูกก าหนดการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย
- มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า

2. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่าร
ก่อการร้าย

24

รายละเอียด เกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ยุติ
ความสัมพันธ์

ด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ์

ต้องเก็บไว้เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

เร่ิมสร้างความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์
10 ปี

ปัจจัยเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ปัจจัยเรื่องอาชีพที่มีความเสี่ยง
ปัจจัยเรื่องพื้นที่และประเทศที่มีความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นของนิติบุคคล
การถูกรายงาน STR
บุคคลที่ส านักงานแจ้งว่าเป็นรายชือ่ที่ต้องก าหนดให้เปน็ลูกค้า 
ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทธุรกรรม

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง
ด้านผลิตภัณฑ์ฯ

การประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร

•ผลิตภัณฑ์/บริการ
•ช่องทางบริการ

พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงหรือไม่

ความเสี่ยงด้าน
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวม

ความเสี่ยงด้านลูกค้า
ในภาพรวม

12. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสหกรณ์อื่น.doc
12. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสหกรณ์อื่น.doc
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หลังจำกขั้นตอนกำรตรวจสอบรำยชื่อบุคคลท่ีถูกก ำหนด กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน 
กำรระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมแท้จริงของ
ข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนแล้วจะต้องด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของลูกค้ำและลูกค้ำท่ีท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส ำหรับพิจำรณำอนุมัติหรือปฏิเสธกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือท ำธุรกรรม ดังนี้

กำรจัดระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 3 ระดับ ดังนี้

1. ลูกค้าทีม่ีความเสี่ยงระดับสูง หมายถึง ลูกค้าทีถู่กจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับ 3 (High Risk) ได้แก่ ลูกค้ำทีม่ีลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ลูกค้ำหรือผู้ไดร้ับผลประโยชน์ที่แท้จรงิมีรำยช่ือตรงกับข้อมูลที่ส ำนักงำนแจ้งว่ำเป็นรำยชื่อที่ต้องก ำหนดใหเ้ป็นลกูค้ำ
ทีม่ีควำมเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด โดยตรวจสอบข้อมูลจำกระบบตรวจสอบรำยช่ือบุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูง
ด้ำนกำรฟอกเงินและรำยช่ือบุคคลที่ถูกก ำหนด (AMLO Person Screening System หรือเรียกช่ือย่อว่ำ 
ระบบ APS ผ่ำนเว็บไซต์ https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรือผ่ำน QR Code
2) ลูกค้ำหรือผู้ไดร้ับผลประโยชน์ที่แท้จรงิเป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง 
3) ลูกค้ำหรือผู้ไดร้ับผลประโยชน์ที่แท้จรงิประกอบอำชีพท่ีมีควำมเสี่ยงสูงตำมที่เลขำธิกำรก ำหนด 

 ค้ำอัญมณี/เพชรพลอย/ทองค ำ  ค้ำของเก่ำ  รับแลกเปลี่ยนเงิน
 โอน/รับโอนเงิน ทั้งภำยในและขำ้มประเทศ(ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน)  ธุรกิจคำสิโน/ บ่อนกำรพนัน ธุรกิจสถำนบริกำร
 ค้ำอำวุธ  ตัวแทนหรือนำยหน้ำจัดหำงำน  ธุรกิจน ำเที่ยว/ทัวร์

4) ลูกค้ำมีถิ่นที่อยู่ชั่วครำวหรือถำวร ประกอบอำชีพ มีแหล่งที่มำของรำยได้ ท ำธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศำสตร์หรือประเทศ
ซึ่งเลขำธิกำรก ำหนดว่ำเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง
5) ลูกค้ำหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงถูกพิจำรณำโดยนัยอื่นว่ำมีควำมเสี่ยงสูงไม่ว่ำทำงด้ำนกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง โดยปรำกฏในสื่อสำธำรณะว่ำเกีย่วข้องกับ
กำรกระท ำควำมผิดมลูฐำน 

6) กรณีลูกค้ำท่ีเป็นนิติบุคคลใหพ้ิจำรณำโครงสรำ้งกำรถือหุ้นว่ำมคีวำมผิดปกตหิรือมีควำมซับซ้อนเกนิกว่ำกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกลักษณะธุรกิจของลูกค้ำกับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นว่ำมีควำมซับซ้อนเกินกว่ำลักษณะ
ธุรกิจปกติหรือไม่ เช่น ประกอบธุรกิจขนำดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม่สูง แต่มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ซับซอ้น หรือประกอบธุรกิจ
ขนำดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม่สูง แต่กำรแสวงหำผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงที่เป็นบุคคลธรรมดำนั้น ต้องด ำเนินกำรจนกว่ำจะถึง
บุคคลธรรมดำที่เป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริงเกินกว่ำ 3 ช้ัน ขึ้นไป

7) กรณีตรวจสอบพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำด ำเนนิไปอย่ำงผิดปกติ เช่น ลูกค้ำที่เคยถูก
รำยงำนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส ำนักงำน ปปง. เป็นต้น   

หมายเหตุ: หำกลูกค้ำหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้ำเข้ำลักษณะข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่ำเป็นลูกค้าทีม่ี
ความเสี่ยงสูง และต้องด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้ำในระดบัเข้มข้นที่สุด

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้านการฟอกเงินฯ
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กำรจัดระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 3 ระดับ (ต่อ)  ดังนี้

2. ลูกค้าทีม่ีความเสี่ยงระดับปานกลาง หมำยถึง ลูกค้ำท่ีถูกจัดระดบัควำมเสี่ยงเป็นระดับ 2 (Medium Risk) ได้แก่
1) ลูกค้ำอยู่นอกเขตท้องที่ตำมที่ผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนก ำหนดขึ้นเอง เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
2) ลูกค้ำชำวต่ำงประเทศท่ีไม่มีสัญชำติและแหล่งรำยได้จำกประเทศท่ีมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง และไม่ได้ประกอบอำชีพท่ีมีควำมเสี่ยงสูง
ตำมที่เลขำธิกำรก ำหนด

3) ลูกค้ำที่มีวงเงินในกำรท ำธุรกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนได้ก ำหนดไว้ เช่น ลูกค้ำที่มีเงินฝำกตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขี้นไป
เป็นต้น

3. ลูกค้าทีม่ีความเสี่ยงระดับต่ า หมำยถึง ลูกค้ำท่ีถูกจัดระดับควำมเสีย่งเป็นระดบั 1 (Low Risk) ได้แก่
1) ลูกค้ำบุคคลธรรมดำที่มีสญัชำติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมกฎหมำยไทยท่ีไม่ได้จัดอยู่ในระดับ

ควำมเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3
2) ลูกค้ำท่ีมีควำมเสี่ยงในระดับต่ ำตำมประกำศส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เร่ือง แนวทาง

การก าหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่ า

ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าท่ีรายงานสามารถก าหนดปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงส าหรับลูกค้าความเสี่ยงระดับปานกลางและ
ระดับต่ าให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้านการฟอกเงินฯ
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำความเสี่ยงผลิตภัณฑ/์บริการที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่

1) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/บริการเปลี่ยนเป็นเงินสด 
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรทีไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ใน

ระยะเวลำอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่ำต่ ำตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด เนื่องจำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยง่ำยและเสร็จสิ้นอย่ำงรวดเร็ว จะมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรฟอกเงินหรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศ
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ไม่ใช่บริกำรข้ำมประเทศและไม่เกิดมูลค่ำในต่ำงประเทศ หรือเป็น

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรข้ำมประเทศหรือเกิดมูลค่ำในต่ำงประเทศเฉพำะกรณีที่เป็นกำรช ำระหนี้หรือค่ำสินค้ำ
หรือบริกำรที่มีมูลค่ำต่ ำตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด

3) การโอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ์/บริการให้แก่ผู้อ่ืนและการจ ากัดวงเงินหรือจ านวนครั้ง
ในการใชบ้ริการ

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ไม่สำมำรถโอนมูลค่ำให้แก่ผู้ อ่ืนได้ หรือโอนได้แต่มีกำรก ำหนด
เงื่อนไขและกระบวนกำรที่ซับซ้อนและไม่สำมำรถสะสมมูลค่ำเงินได้ในจ ำนวนมำก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่เปลี่ยนมือได้โดยลูกค้ำ/สมำชิกเป็นผู้ด ำเนินขั้นตอนกำรโอนหรือเปลี่ยนมือได้เองหรือขั้นตอนกำร
เปลี่ยนมือหรือโอน กระท ำได้โดยง่ำย และเสร็จสิ้นอย่ำงรวดเร็ว จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรฟอกเงินหรือสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง สูงกว่ำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ที่เปลี่ยนมือที่ไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำความเสี่ยงช่องทางการให้บริการ ได้แก่

- ช่องทำงกำรให้บริกำรแบบพบหน้า คือ ช่องทำงกำรให้บริกำรที่ถือว่ำเป็นช่องทำงบริกำร
ทีม่ีควำมเสี่ยงต่ ำ

- ช่องทำงกำรให้บริกำรแบบไม่พบหน้า คือ ช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกำร
สื่อสำรด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่กำรพบหน้ำ เช่น กำรติดต่อท ำธุรกรรมผ่ำนโทรศัพท์ หรือผ่ำนแอปพลิเคชัน LINE, 
Facebook เป็นต้น ถือว่ำเป็นช่องทำงบริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง

การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ

12. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสหกรณ์อื่น.doc
12. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสหกรณ์อื่น.doc
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หลักการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ภายในองค์กร

 เพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง อยู่ในส่วนใดบ้าง 

 ก าหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสีย่งที่เหมาะสมส าหรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในแต่ละด้าน

1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า
การประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม โดยพิจารณาจากปัจจัยตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่

2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนที่หรือประเทศ

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกลูกค้ำที่มอียู่ท้ังหมดขององค์กรว่ำโดยรวมแล้ว
ลูกค้ำท่ีมีอยู่ อยูในควำมเสี่ยงระดับใด ตัวอย่ำงเช่น

ระดับความเสี่ยง
ด้านลูกค้า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านลูกค้า

สูง ลูกค้ำท่ีมีควำมเสี่ยงสูง มำกกว่ำ ร้อยละ 20 ของลูกค้ำท้ังหมด
ปานกลาง ลูกค้ำท่ีมีควำมเสี่ยงสูง ระหว่ำง ร้อยละ 5 - 20  ของลูกค้ำทั้งหมด

ต่ า ลูกค้ำท่ีมีควำมเสี่ยงสูง น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของลูกค้ำท้ังหมด

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ หำกสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูง

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

- พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบรหิำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนรำธิวำส (ยกเว้น อ ำเภอศรีสำคร อ ำเภอสุไหงโก-ลก 
อ ำเภอสุคิริน) จังหวัดยะลำ (ยกเว้น อ ำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตำนี (ยกเว้น อ ำเภอแม่ลำน)

- พ้ืนที่ที่ส านักงาน ปปง. ประกำศให้เป็นพื้นที่ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงินหรือกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง
หรือกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน

- พ้ืนที่หรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงำนท่ี
น่ำเชื่อถือว่ำเป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่มีมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงอย่ำงเพียงพอ

- พ้ืนที่หรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงำนท่ี
น่ำเชื่อถือว่ำ เป็นแหล่งสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย แหล่งก่อกำรร้ำย หรือมี
องค์กรผู้ก่อกำรร้ำยปฏิบัติกำรอยู่

จำกตำรำงหำกผู้มหีน้ำท่ีรำยงำนมีลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูงมำกกว่ำรอ้ยละ 20 จะถือว่ำในภำพรวมขององค์กร
มีควำมเสี่ยงด้ำนลูกค้ำระดับสงู ซึ่งผู้มีหน้ำที่รำยงำนจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงต่อไป
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3 ปัจจัยความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการท าธุรกรรมและ
ช่องทางการให้บริการ

4 การก าหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงฯ ส าหรับผลิตภัณฑ์/บริการ
หลังจำกที่ได้ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ส ำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงบริกำรแล้ว
ให้พิจำรณำว่ำมีผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงบริกำรใดบ้ำง ที่มีควำมเสี่ยงสูง ควำมเสี่ยงปำนกลำง 
และควำมเสี่ยงต่ ำ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรบรรเทำควำมเสี่ยงฯ ที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงบริกำรดังกล่ำว

รวบรวม ผลิตภัณฑ์ 
บริการ และช่องบริการ

ประเมินความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF

สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน 

ML/TPF

ก าหนดมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยง

ที่เหมาะสม

ประเมินความเสี่ยงฯ โดยพิจารณา
ปัจจัยตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่

- การโอนเปลี่ยนมือ
- การเปลี่ยนเป็นเงินสด
- การจ ากัดวงเงินหรือจ านวนครั้ง
- การพบหน้า หรือ การไม่พบหน้า

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ
โดยพิจารณาปัจจัยตามที่กฎหมาย
ก าหนด ได้แก่

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ช่องทางบริการ

1. แบบพบหน้า 
(ณ สถานประกอบการ 
หรือ ตัวแทน)
- การสมัคร
- การท าธุรกรรม เช่น ฝาก, ถอน, 

ช าระค่าหุ้น, ช าระเงินกู้ เป็นต้น
2. แบบไม่พบหน้า
- การสมัครสมาชิก 
ผ่านทางไปรณีย์
- การท าธุรกรรม เช่น ฝาก ถอน 
ช าระค่าหุ้น ช าระเงินกู้ เป็นต้น
ผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เช่น 
โทรศัพท์ E-mail และLINE 
เป็นต้น

- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่ า

ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
ที่เหมาะสม เช่น

- จ ากัดวงเงินในการท าธรุกรรมทีผ่่าน
ช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า 
ไม่เกิน ……… บาท ต่อครั้ง และ
ไม่เกิน ……… บาท ต่อวัน

- ก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบการท า
ธุรกรรมแบบเข้มข้น (Monitor) 

- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกก าหนดก่อนสร้างความสมัพันธ ์
ทางธุรกิจ/ท าธุรกรรม

- ก าหนดให้ท าธุรกรรมแบบไม่พบ
หน้าได้เฉพาะบริการ .... 

ด าเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ
และช่องทางบริการอย่างสม่ าเสมอทุก 1 ปี

ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ส าหรับผลิตภัณฑ์ 
บริการ และช่องทางบริการใหม่ ก่อนที่จะน าออกให้บริการ

ทั้งนี้  เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงภาพรวมท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านลูกค้า 
ความเสี่ยงด้านพื้นที่หรือประเทศ และความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการท าธุรกรรมและช่องทางการ
ให้บริการแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานต้องด าเนินการก าหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงตามข้อ 4 ต่อไป

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

PDF File/7.ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ.pdf
PDF File/7.ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ.pdf
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การรายงาน : การรายงานธุรกรรม

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

ประเภทธุรกรรม วงเงินที่ก าหนดให้รายงาน

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ต้ังแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสด ต้ังแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการโอนเงิน
หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ต้ังแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทน) ต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้ังแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ก าหนดวงเงิน

สรุปการรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงิน

แบบรายงานการท าธุรกรรม สถาบันการเงิน (มาตรา 3)

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ใหใ้ช้แบบ ปปง. 1-01 
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เงินสด ทรัพย์สิน

แบบรายงานธุรกรรมทีเ่กี่ยว
กับทรัพย์สินให้ใช้แบบ ปปง. 1-02



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การรายงาน : การรายงานธุรกรรม
แบบรายงานการท าธุรกรรม สถาบันการเงิน (มาตรา 3)
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แบบรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โอนเงิน/ช าระเงิน

แบบรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับโอนเงิน/ช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ใหใ้ช้แบบ ปปง. 1-05-9

แบบรายงานการท าธุรกรรม เฉพาะสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจประกันภัย

เงินสด ทรัพย์สิน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ปปง. 1-04-1 ปปง. 1-04-2 ปปง. 1-04-3

หมายเหตุ *กรณีที่กำรท ำธุรกรรมใดท่ีไม่สำมำรถรำยงำนโดยใช้แบบ ปปง. 1-04-1 ปปง. 1-04-2 หรือ ปปง. 1-04-3 ได้ 
ให้ใช้แบบ ปปง. 1-01 ปปง. 1-02 หรือ ปปง. 1-03 ได้โดยอนุโลม



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ระยะเวลาในการรายงานการท าธุรกรรม
ของสถาบันการเงิน

การรายงานการท าธุรกรรมที่มเีหตอุันควรสงสัย (STR)
รำยงำนภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สิน
โอนเงิน/ช าระเงิน

ธุรกรรมที่ท าขึ้นในระหว่าง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15

ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 ของเดือน
ที่มีการท าธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 22 ของเดือน)

ธุรกรรมที่ท าขึ้นในระหว่าง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน

ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการท าธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)

สรุปการรายงานการท าธุรกรรมของ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

ประเภทธุรกรรมท่ีใช้เงินสด วงเงินที่ก าหนดให้รายงาน

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6) ตั้งแต่ 5 แสนบาทข้ึนไป

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (10) ตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ก าหนดวงเงิน

แบบรายงานการท าธุรกรรม
ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16

ผู้ประกอบอาชีพ แบบรายงานธุรกรรมเงินสด แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา 16 (1) 1-05-1

1-05-10

มาตรา 16 (2) 1-05-2

มาตรา 16 (3) 1-05-3

มาตรา 16 (4) 1-05-4

มาตรา 16 (5) 1-05-5

มาตรา 16 (6) 1-05-6

มาตรา 16 (8) 1-05-8

มาตรา 16 (10) 1-01 1-03
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การรายงาน : การรายงานธุรกรรม
ตัวอย่างแบบรายงานการท าธุรกรรม
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
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เงินสด ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ปปง. 1-05-1 ปปง. 1-05-10

แบบฟอร์มบนเว็บไซต์



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ระยะเวลาในการรายงานการท าธุรกรรม
ของผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16

การรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้รายงานภายในเดือนถัดไปนับแต่เดอืนที่มกีารท าธุรกรรม

การรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย

ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

***การรายงานตามมาตรา 13,14,15,16 ผู้รายงานที่รายงานโดยสุจริต 
หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงาน ไม่ต้องรับผิด

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
หมายความว่า 

 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
 ให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมด้วย

ข้อแนะน าการจัดท ารายงาน ‘การท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย’
(Suspicious Transaction Report : STR)

"ข้อมูล" ที่ได้จาก "เหตุอันควรสงสัย" นั้น
เมื่อพิจารณาจากข้อความในทุกส่วนของแบบรายงานแล้วควรบ่งบอกได้อย่างละเอียดว่า

บุคคลใด กระท าการใด เมื่อใด ณ ที่ใด และอย่างไร 
ทีส่ื่อให้เห็นถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยในการท าธุรกรรมครั้งนี้

วิธีการส่งรายงานธุรกรรม

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
ณ ส านักงาน ปปง. 

ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ AERS/ERS

ปปง.
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กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การเก็บรักษา

เอกสารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง

เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน 

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

5 ปี นับแต่ได้มีการท าธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

5 ปี

10 ปี

: การเก็บรักษาเอกสาร
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สรุปรายละเอียดเอกสารที่ผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดท า



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

บทก าหนดโทษ

• ไม่รายงานการท าธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16)
• ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการท าธุรกรรม (มาตรา 20)
• ไม่มีการก าหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และการตรวจสอบ     

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 20/1)
• การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา 13 ไม่เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 21)
• ไม่ได้รายงานให้ส านักงาน ปปง. ทราบ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้เมื่อมี

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (มาตรา 21/2)
• ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบนัทึกข้อเท็จจริง (มาตรา 22)
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งยับยั้งการท าธรุกรรม (มาตรา 35 และมาตรา 36)
• ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา 10 ปี (มาตรา 22/1)
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งล้าน บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่น บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

• ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้จัดให้บคุคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 21/3) ได้รับการอบรมด้าน AML/CFT

 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา 62

• ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน แก่กรรมการ
ธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ
ธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ
ยานพาหนะเพื่อตรวจค้นหรือหาพยานหลักฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)]

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 66
• (1) ฝ่าฝืนมาตรา 21/1 (การห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า) หรือ
• (2) หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
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มาตรา 63
• รายงานการท าธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงท่ีต้องแจ้งตามมาตรา 13 มาตรา 14

มาตรา 16 หรือมาตรา 21
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 64



กองก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน

ผู้มีหน้าที่ระงับการด าเนินการกบัทรัพย์สิน

 ผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน
 บุคคลท่ีครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก ำหนด

หน้าที่ในการระงับการด าเนนิการกับทรัพย์สิน
o ระงับกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของใคร?

oบุคคลท่ีถูกก ำหนด หรือ
oของผู้กระท ำกำรแทนหรือตำมค ำส่ังของผู้นั้น หรือ
oของกิจกำรภำยใต้กำรครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น

***ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม***
o แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีถูกระงับกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักงำน ปปง. ทรำบและแจ้งให้ส ำนักงำน
ทรำบภำยใน 10 นับแต่วันท่ีระงับกำรด ำเนินกำรนั้น
o แจ้งให้ส ำนักงำน ปปง. ทรำบเกี่ยวกับผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรำยชื่อบุคคลท่ีถูกก ำหนด
หรือผู้ที่มีหรือเคยมีกำรท ำธุรกรรมกับผู้นั้นและแจ้งให้ส ำงำนทรำบภำยใน 10 นับแต่วันพบข้อมูลนั้น

นโยบาย ปกอ. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ.2559

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
เมื่อพบว่ำธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำ

มีควำมเกี่ยวข้อง หรือเป็นธุรกรรมที่กระท ำกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกก ำหนด

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน

ก าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใดๆ เพื่อป้องกันมิให้มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกก่ำร
ก่อกำรร้ำยหรือกำรแพรข่ยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง 

หรือก ำหนดมำตรกำรอื่นใดท่ีจ ำเป็น

ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบลูกคา้และผู้ที่ท า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราวทั้งหมดกับข้อมูลรายชื่อบุคคล   

ทีถู่กก าหนดอย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ไม่ท ำธุรกรรม หรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 
รวมทั้ง กำรระงับกำรด ำเนินกำรกับทรัพยส์ิน

กับบุคคลที่ถูกก ำหนด
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บทก าหนดโทษ ปกอ.

 ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินฯ หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ถูกระงับการด าเนินการ

กรณผีู้มีหน้ำที่รำยงำนเป็นผู้กระท ำควำมผิด

 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งให้ส านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดหรือผู้ท่ีมีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกับผู้นั้น

 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Website: www.amlo.go.th
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ภาคผนวก (Appendix)

ค าย่อ รายละเอียด

AMLO ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Office)

ML กำรฟอกเงิน (Money Laundering)

FT กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Financing of Terrorism)

TPF กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง
(Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing)

FATF คณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
(Financial Action Task Force (on Money Laundering))

AML/CTPF กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of 
Weapon of Mass Destruction Financing)

ปกอ. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

KYC กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน (Know your Customer)

CDD กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Customer Due Diligent) 

STR ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Reporting)

On - site กำรเข้ำตรวจปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยฯ ณ สถำนประกอบกำร

Off – site กำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงของผู้มีหน้ำที่รำยงำน

Visit กำรเข้ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ ณ สถำนประกอบกำร

ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ า

เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เรื่อง แนวทำงกำร
ก ำหนดปัจจัยหรือลักษณะในกำรพิจำรณำลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงระดับต่ ำ

บุคคล
ที่ถูกก าหนด

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตำมรำยชื่อซึ่งมีมติของหรือประกำศภำยใตค้ณะมนตรี
ควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติก ำหนดให้เป็นผู้ที่มีกำรกระท ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำยหรือกำรแพร่ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงและส ำนักงำนได้ประกำศรำยชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล 
นิติบุคคล หรือองค์กรตำมรำยชื่อที่ศำลได้พิจำรณำและมีค ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก ำหนด
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รายชื่อคณะท างานเพื่อจัดท า
คู่มือการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

การท าธุรกรรม

ที่ปรึกษาคณะท างานฯ

นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ

40

คณะท างานฯ

นางศิริวรรณ  ณ พัทลุง ผู้อ านวยการส่วนก ากับและ
ตรวจสอบ 1

หัวหน้าคณะท างาน

พ.ต.ท.เทวิล  ชาญกล้า นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ รองหัวหน้าคณะท างาน

นางสาวสุทธวดี  เร่ิมคิดการ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ คณะท างาน

นายธตรัฐ  ไตรณรงค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏบิัตกิาร คณะท างาน

นายปารเมศร์  คงศรี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ คณะท างาน
และเลขานุการ

นางสาววรารักษ์ ชมมณี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ คณะท างาน
และผู้ช่วยเลขานุการ



ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

โทร. (02) 219-3600 สายด่วน 1710
Website: www.amlo.go.th

จัดท าโดย
คณะท างานเพ่ือจัดท า

คู่มือการก ากับและตรวจสอบ
ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม
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