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บทนํา 

 แนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายน้ี  เป็นแนวทางปฏิบัติ 
สําหรับสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๑)และ(๙) ซึ่งจะมีหลักการที่ตรงกัน สืบ
เน่ืองมาจากข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๒๐๑๒ (FATF RECOMMENDATIONS 2012) ซึ่งแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับน้ี ได้จัดทํา
ขึ้น โดยผ่านขั้นตอนการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง จากกลุ่มธุรกิจผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในแต่ละประเภทธุรกิจแล้ว 

แนวทางปฏิบัติฯ น้ี สําหรับทุกประเภทธุรกิจ จะใช้คําว่า ผู้มีหน้าที่รายงาน แทนการเจาะจงระบุช่ือ
ประเภทธุรกิจผู้ปฏิบัติ      

 ทั้งน้ี สํานักงาน ปปง. ได้กําหนดให้แนวทางปฏิบัติฯ เป็นเอกสารที่ขยายความ ตีความ และอธิบาย
ความ ประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 พ.ศ. 2556 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นหรือส่วนที่
จําเป็นต้องได้รับการตีความ รวมถึงระบุตัวอย่างประกอบคําอธิบายในบางกระบวนการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    

          

 
 
  

  

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   15 มกราคม 2559 
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เรื่องที่ ๑ การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก ่
การก่อการร้าย 

 แนวทางในการกําหนดนโยบายด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งระดับ
พระราชบัญญัติและกฎระเบียบลําดับรอง) ไม่มีบทบังคับเก่ียวกับการลําดับนโยบายหลักหรือรอง สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) จึงตีความโดยสังเขปว่า  

(ก)  การกําหนดนโยบายตามกฎหมายน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ในการจัดให้นโยบาย มาตรการ วิธี
ปฏิบัติใดๆท่ีต่อเน่ืองจากนโยบาย ต้องมีผลบังคับใช้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด  

(ข) ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ต้องทราบและเข้าใจในนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะความรับผิด
ในกรณีที่องค์กรที่ตนควบคุมบริหารอยู่น้ัน ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ี 

ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติหรือมาตรการใดๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยควรพิจารณา
ถึงหลักการดังต่อไปน้ี 

เรื่องที่ ๑.๑ หลักการที่ ๑  นโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการที่เก่ียวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินซึ่งนํามาใช้ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 การกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในส่วนน้ี จะมีความเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เน่ืองด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๒๐/๑ ประกอบกับ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ และ 
ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบ
วิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย กับ เรื่อง แนวทางในการกําหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ได้กําหนดแนวทางสําหรับผู้มีหน้าที่รายงานในการจัดทํานโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้ด้วยกัน จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาหลักการตามกฎหมายดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการเรื่องน้ีด้วย  

สาระสําคัญที่ควรกําหนดเป็นนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในส่วนน้ี ได้แก่ 

 (๑) การรับลูกค้า ในขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้า 

 ด้วยบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดกระบวนการระบุตัวตนของลูกค้า ให้เป็นขั้นตอนหน่ึงที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการก่อนพิจารณา
อนุมัติรับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่
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แท้จริงของลูกค้า และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับลูกค้า (ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติฯเรื่องการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าด้วย) ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานจึงควรระบุขั้นตอนดังกล่าวไว้ใน
นโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการภายในให้ชัดเจน อย่างน้อยควรมีสาระสําคัญว่า 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน กําหนดให้มีขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า และ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับลูกค้าที่ต้องขอข้อมูลทั้งในช้ันแสดงตนและระบุตัวตน (เช่น ผู้รับมอบอํานาจ กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นต้น)  โดยต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลข้างต้นกับข้อมูลรายช่ือ
บุคคลที่ถูกกําหนดที่สํานักงาน ปปง. ประกาศ อย่างเคร่งครัด 

(๒) การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการ 

 ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน บทบัญญัติได้ระบุถึงการ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย(ตามประกาศสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินความ
เสี่ยงและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่
รายงานจึงต้องกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในส่วนน้ี ให้ครอบคลุมถึงการนําปัจจัยความเสี่ยงด้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้ด้วย อย่างน้อยควรมีสาระสําคัญว่า 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน กําหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย สําหรับลูกค้าโดยนําปัจจัยตามที่กฎหมายกําหนดมาใช้พิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ  

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่ ปัจจัยเก่ียวกับ
พ้ืนที่/ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ) ปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดที่สํานักงาน ปปง. ประกาศ โดยใช้รายช่ือที่เป็น
ปัจจุบันที่สุดในการตรวจสอบ ทั้งน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานอาจกําหนดปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยที่เก่ียวกับช่อง
ทางการใช้บริการหรือกลุ่มองค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ผู้มีหน้าที่
รายงานตรวจสอบหรือพบจากการวิเคราะห์ธุรกรรมของลูกค้า เป็นต้น 

(๓) การประเมินความเสี่ยงและบรรเทาความเส่ียงสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ 

 ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการประเมินความเสี่ยงและบรรเทาความ
เสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
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เงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งผู้มี
หน้าที่รายงานอาจพิจารณากําหนดเป็นขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

 การประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริการหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่  โดยก่อนที่จะมีการใช้
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีใหม่กับลูกค้า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนําปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายมาพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลที่อาจเกิดขึ้น  

 การบรรเทาความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริการหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีความเสี่ยง โดยเมื่อผู้มี
หน้าที่รายงานพบว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายในขั้นตอนใดของการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีใหม่น้ัน ผู้มีหน้าที่รายงาน
ต้องกําหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงให้บรรเทาเบาบางมากที่สุด  

 ซึ่งขั้นตอนทั้งการประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงน้ี ต้องดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีน้ันกับลูกค้า 

 การทบทวนความเส่ียงและปรับปรุงพัฒนาแนวทางการบรรเทาความเส่ียง เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ 
บริการหรือเทคโนโลยีใหม่น้ันแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีน้ันๆอย่างสมํ่าเสมอ และต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาแนวทางที่ใช้ในการบรรเทาความเสี่ยงเมื่อประเมินได้ว่า วิธีการบรรเทาความเสี่ยงที่ใช้อยู่อาจบรรเทา
ความเสี่ยงได้ไม่เพียงพอ 

เรื่องที่ ๑.๒ หลักการที่  ๒ นโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในการประเมินความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 การกําหนดนโยบายในกลุ่มน้ี เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินว่าด้วยการกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สาระสําคัญที่ควรกําหนดเป็นนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือมาตรการในส่วนน้ี ได้แก่ 

 (๑) แนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย โดยนําหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ามาใช้อย่าง
เคร่งครัด (ต้องกําหนดให้เป็นนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย) 
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 นอกจากนโยบายที่ระบุชัดเจนว่า ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องกําหนดนโยบายที่ระบุว่า ผู้มี
หน้าที่รายงานได้กําหนดแนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอนุมัติรายงานธุรกรรม อัน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ในการกําหนดนโยบายเร่ืองน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 
๒๕๕๖ และต้องกําหนดวิธีการในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบกับวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
ลูกค้าและขั้นตอนการอนุมัติรายงานธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยและขั้นตอนการอนุมัติรายงานธุรกรรม ปรากฏอยู่ใน แนวทางปฏิบัติฯ ในการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าของสํานักงาน ปปง. ประกอบกับแนวทางปฏิบัติน้ี เรื่อง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย  

 (๒) การบรรเทาความเสี่ยงสําหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆท่ีอาจถูกนําไปใช้เป็นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในการประเมินความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการทั้งหมดที่ตนให้บริการว่า มีความเสี่ยงต่อการเป็นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด โดยปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยที่กฎหมายกําหนด และปัจจัยที่ผู้มีหน้าที่รายงาน
พิจารณาจากการวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรมของลูกค้าที่อาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย  

เมื่อกําหนดแนวทางประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดการความเสี่ยงให้บรรเทาลง ทั้งน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานต้องประเมินได้ว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทาง
บริการน้ัน มีความเสี่ยงอยู่ในขั้นตอนใดของการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการ แล้วจึงกําหนดวิธีการ
บรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

นอกจากน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงาน จําเป็นต้องกําหนดแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยง 
และวิธีการบรรเทาความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ  

 (๓) การอนุมัติรับลูกค้า โดยนําหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ามาใช้อย่าง
เคร่งครัด 
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 ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรับลูกค้าที่สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนําขั้นตอนการระบุตัวตนตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นแนวทางในการกําหนด
วิธีการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย ก่อนที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะอนุมัติรับ
เป็นลูกค้า 

 สาระสําคัญของนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในเรื่องน้ี คือ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลของบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับ ข้อมูลรายช่ือ
บุคคลที่ถูกกําหนด ก่อนที่จะอนุมัติรับดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ถูกกําหนด 
ใช้ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังน้ัน เน้ือหาของนโยบาย 
แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในเรื่องน้ี จึงต้องประกอบไปด้วยวิธีปฏิบัติที่นําไปสู่สาระสําคัญข้างต้นได้อย่าง
เคร่งครัดที่สุด   

 (๔) การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ผู้ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด โดยนํา
หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ามาปรับใช้ 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการที่ระบุขั้นตอนหรือวิธีการในการ
ตรวจสอบบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย ที่เป็นลูกค้า ผู้ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว ผู้ที่
เก่ียวข้องกับลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด โดยตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอตลอด
ระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ์ หรือจนกว่าผู้ที่เคยเป็นลูกค้าจะพ้นจากวันที่ยุติความสัมพันธ์เกินกว่า ๕ ปีขึ้น
ไป  

 ผู้มีหน้าที่รายงานต้องนําหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ที่ต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ต่อกัน มาปรับใช้ ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงานจึงต้องกําหนดหลักการในการตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดกับ
ลูกค้า ผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้า ผู้ที่ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ให้การตรวจสอบมีความสมํ่าเสมอ 
และใช้ข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดที่เป็นปัจจุบันในการตรวจสอบเสมอ และต้องกําหนดเป็นวิธีปฏิบัติที่
บุคลากรสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

 (๕) วิธีปฏิบัติในการปฏิเสธความสัมพันธ์ ปฏิเสธการทําธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ ระงับการดําเนินการ
กับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในการปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ ปฏิเสธการทําธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ แลระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภาย
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หลังจากการตรวจสอบพบว่า ลูกค้า ผู้ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว ผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า มี
ข้อมูลตรงกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

 การกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในวรรคข้างต้นน้ี ผู้มีหน้าที่
รายงานต้องระบุวิธีการท่ีบุคลากรผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ในแต่ละสถานการณ์ และกําหนด
ขอบเขตของการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะต้องระงับการดําเนินการ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ง
สาระสําคัญของการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ให้พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติน้ี 

เรื่องที่ ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
สําหรับองค์กรและสําหรับลูกค้า นอกจากการกําหนดนโยบายระดับสูงอันเป็นทิศทางหลักที่จะระบุเป้าหมายว่า 
ผู้มีหน้าที่รายงานมุ่งหมายที่จะป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบ
เพ่ือหาความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร เพ่ือจัดการบรรเทาความเสี่ยง
อันอาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร และตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้า  

แนวทางการตรวจสอบความเสี่ยงภายในองค์กร 

 องค์ประกอบขององค์กร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีดังต่อไปน้ี 

 (๑) เจ้าของ/ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เป็นผู้มีอํานาจควบคุมการดําเนินกิจการขององค์กร ซึ่งหมายถึง อํานาจ
ในการกําหนดนโยบาย การกําหนดเป้าหมายทางการค้า กําหนดการลงทุน แสวงหาแหล่งเงินทุน อนุมัติในการ
ออกผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ เลือกคู่ค้า  กําหนดกลุ่มลูกค้า ดังน้ัน กลุ่มเจ้าของ/ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่อาจช้ีให้เห็นถึงความเสี่ยงขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน 

 ในการตรวจสอบความเส่ียงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของกลุ่มเจ้าของ/
ผู้บริหารระดับสูง อาจต้องดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแล เน่ืองจาก กลุ่มเจ้าของ/ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้
กําหนดนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแลและควบคุมองค์กรและบุคลากรทั้งหมด ดังน้ัน  ผู้ที่ประเมิน
ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในส่วนน้ี ได้อย่างเที่ยงตรงที่สุด คือ หน่วยงานท่ี
กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   

 (๒) แหล่งเงินทุนในการดําเนินกิจการ  

 การคงอยู่ขององค์กรทางธุรกิจ นอกจากจะประกอบไปด้วยรายได้ที่เกิดจากการดําเนินกิจการ(ขาย
สินค้าหรือ ให้บริการประเภทต่างๆ) การทราบที่มาของแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือพิจารณาความ
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เสี่ยงในการเป็นแหล่งหรือช่องทางสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ที่มาของแหล่งเงินหลัก(กู้ยืม
สถาบันการเงิน/เงินจากการลงทุนภายนอกประเทศ/เงินรายได้จากการดําเนินกิจการอ่ืน/เงินสนับสนุนจาก
องค์กรธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร) การทราบที่มาของแหล่งเงินทุน จะทําให้รู้ว่า องค์กรของผู้มี
หน้าที่รายงานมีความเสี่ยงเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด 

 (๓) ผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ 

 วัตถุประสงค์หลักในการดําเนินกิจการ คือ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่ง
หมายถึง การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การนําเสนอการให้บริการ ผ่านช่องทางบริการหรือช่องทางนําเสนอ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางบริการน้ี เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะแสดงว่า หากมีลูกค้าต้องการจะส่งเงินหรือ
ทุนเพ่ือสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการของผู้มีหน้าที่รายงาน จะมีโอกาสถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือในการส่ง ผ่าน โอน หรือด้วยกระบวนการใดๆ ที่จะทําให้เงินหรือทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์
ต่างๆไปถึงมือผู้ก่อการร้ายหรือถูกใช้เพ่ือการกระทําความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายได้หรือไม่ ซึ่งหาก
ผลิตภัณฑ์ บริการ/ช่องทางบริการท่ีผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินกิจการอยู่ มีโอกาสเสี่ยง ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง
พิจารณาถึงวิธีการบรรเทาความเสี่ยง หรือแนวทางในการจัดการความเส่ียงน้ันจนเบาบางท่ีสุด และปลอดภัย
เพียงพอที่จะดําเนินกิจการได้โดยที่ไม่เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นช่องทางสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คือ 

 (๓.๑) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถฝากและถอนเงินสดจากบัญชี 

 (๓.๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนมูลค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังปลายทางที่เป็นบัญชีเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน 

 (๓.๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถส่งเงินสดไปยังผู้รับเงินสดปลายทางได้ 

 (๓.๔) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจส่งคําสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
ปลายทางที่เป็นผู้รับเงินสด  

 หมายเหตุ : ทั้งน้ี ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการข้างต้น จะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในประเทศหรือ
ข้ามประเทศก็ตาม 

 (๔) คู่ค้า 

 ในการดําเนินกิจการ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องทราบว่า การแสวงหาทรัพยากร วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ วัสดุ 
ที่ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เพ่ือก่อให้เกิดบริการ เพ่ือสร้างช่องทางการนําเสนอถึงลูกค้า รวมถึงคู่สัญญาที่ร่วม
ให้บริการ องค์กรธุรกิจที่เป็น ซัพพลายเออร์ (Suppliers) อาจเรียกได้ว่าเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาทางธุรกิจ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบในการดําเนินกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาความเสี่ยงเก่ียวกับการ
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สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้เช่นกัน ในกรณีที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาทางธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน มี
ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
เกิดความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพ่ิมขึ้น  

คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ควรพิจารณาจาก 

(๔.๑)  คู่ค้าที่มีกลุ่มลูกค้าที่อาจเสี่ยงต่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

(๔.๒)  คู่ค้าดําเนินธุรกิจหลักในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย 

หมายเหตุ : คู่ค้าในที่น้ี หมายรวมทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มลูกค้าเป็นเป้าหมายของการดําเนินกิจการเสมอ และเป็นองค์ประกอบหลักที่ทําให้กิจการยังคง
ดําเนินอยู่ได้ ลูกค้าสร้างเงินทุนเพ่ือหมุนเวียนและขยายกิจการต่อไป ดังน้ัน ตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้า จึง
เปรียบเสมือนการตรวจสอบความเสี่ยงหลักของผู้มีหน้าที่รายงาน หากลูกค้าจํานวนมากมีความเส่ียงด้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่มีแหล่งเงินได้หรือมีพ้ืนที่ต้ังอยู่ในประเทศหรือ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการก่อการร้าย หรือลูกค้าสําคัญเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรท่ีอาจเก่ียวข้องกับการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้าที่
เหมาะสม จะทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่บรรเทาลง
ได้  

 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ควรพิจารณาจาก 

 (๕.๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลตรงกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด  

 (๕.๒) ลูกค้าที่มีกิจการอยู่ในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย 

 (๕.๓) ลูกค้าที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย 

 (๕.๔) ลูกค้าที่ไม่มีการประกอบอาชีพที่ชัดเจน แต่มีเงินทุนหมุนเวียนและมักจะมีการถอนเงินหรือโอน
เงินไปยังปลายทางในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย 

(๖) การบริหารบุคลากร 

 คุณภาพในการบริหารบุคลากร ก็ส่งผลต่อการพิจารณาความเส่ียงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายขององค์กร การดําเนินกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานต้องประกอบไปด้วยกลไกขับเคลื่อนที่มี
คุณภาพ อันได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบบุคลากรก่อนที่จะจ้างและเมื่อจ้างแล้วอย่างต่อเน่ือง 
การบริหารให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีคุณภาพนอกจากตามเป้าหมายในด้านธุรกิจแล้ว ยังมีความเข้าใจในการ
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ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องจัดสรร
บุคลากรที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ ต้องมีการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และต้องได้รับข้อมูลใหม่ๆเก่ียวกับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งวิธีการเหล่าน้ี เป็นการบรรเทาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาด และความเสี่ยงที่บุคลากรภายในจะเกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๗) การกํากับดูแลและการตรวจสอบภายใน 

ความมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลจากส่วนงาน Compliance และการตรวจสอบภายในที่
ครบถ้วนเคร่งครัด จะทําให้ความเสี่ยงในการเกิดข้อบกพร่องของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายลดลง ส่วนงาน Compliance เป็นส่วนงานหลักที่กําหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน ควบคู่กันกับส่วนงานตรวจสอบภายใน ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนงานภายในองค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและตรวจสอบ
เพ่ือหาข้อบกพร่องจุดที่มีความเสี่ยยงภายในองค์กร และนําเสนอแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หาก
ส่วนงานกํากับดูแลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตรวจสอบภายในจะพบข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานลดลง และหากส่วนงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ผู้มีหน้าที่รายงานจะได้รับผลการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอกในระดับที่ดีและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ดังน้ัน ความเข้มแข็งของส่วนงานเหล่าน้ี จะทํา
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเสี่ยงตํ่า ในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายและถูกลงโทษตามกฎหมาย 

(๘) การออกนโยบาย แนวทางปฏิบัติ มาตรการภายในองค์กร 

ผู้มีหน้าที่รายงาน จะสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการสื่อสารและทําให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติตาม
นโยบายให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง การที่ผู้มีหน้าที่รายงานออกนโยบายที่
รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรแต่ละส่วนงานที่เข้าใจ
ง่ายและสามารถปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกัน จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ซึ่งเสี่ยง
ต่อการทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนกฎหมาย 

(๙) ภูมิศาสตร์ของผู้มีหน้าที่รายงาน 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนที่หรือประเทศ เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายเช่นเดียวกันกับปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หากพ้ืนที่หรือประเทศท่ีผู้มีหน้าที่
รายงานต้ังอยู่ เป็นกลุ่มพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงด้านการก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานก็จะมีความเส่ียง
ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่สูงขึ้น แต่หากผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการกํากับดูแลและ
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ตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐที่เข้มข้น ประกอบกับมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ก็อาจทําให้
ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเสี่ยงที่ลดลงได้ (ความเสี่ยงด้านน้ี เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยตัวผู้มี
หน้าที่รายงาน เน่ืองจากเป็นปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไม่ได้) 

(๑๐) อาชีพของผู้มีหน้าที่รายงาน 

ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องอาชีพ เป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแต่
ในด้านที่แตกต่างจากการเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน กล่าวคือ อาชีพที่เสี่ยงต่อการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย มักจะเก่ียวกับการโอนเงิน การค้าขายสินค้าที่ผู้ก่อการร้ายนําไปใช้ในการก่อความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ผู้ให้บริการรับ/ส่งเงินสด  ค้าอาวุธ ค้านํ้ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะเมื่ออาชีพ
ดังกล่าว ประกอบอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย เป็นต้น ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงานที่มีบริการโอน/รับโอน/
ส่ง/รับเงินสด ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะมีสํานักงานหรือสาขาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอีกด้วย 

(๑๑) ความเข้มข้นในการกํากับดูแลจากหน่วยงานรัฐ  

การกํากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐที่เข้มข้น จะทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเส่ียงต่อการ
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย และหากมีการกํากับตรวจสอบที่เข้มข้นพอ อาจส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
สามารถดําเนินกิจการได้โดยท่ีมีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่น้อยที่สุด และ
ได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้ประกอบการทางธุรกิจอ่ืนๆด้วย (ความเสี่ยงด้านน้ี เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
บรรเทาได้ด้วยตัวผู้มีหน้าที่รายงาน เน่ืองจากเป็นปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไม่ได้) 

ผู้มีหน้าที่รายงาน ควรพิจารณาบริหารความเสี่ยงในส่วนงานภายในองค์กรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างครบถ้วน 
และหากผู้มีหน้าที่รายงานพบว่า องค์ประกอบขององค์กรอาจเก่ียวข้องกับความเสี่ยงเร่ืองอ่ืนๆนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ข้างต้น ก็สามารถนํามาพิจารณาตรวจสอบความเสี่ยงหรือปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้   

อน่ึง ผู้มีหน้าที่รายงาน ควรนําปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน มาพิจารณาปรับใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ เช่น ปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์/บริการและช่องทางบริการ ปัจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูลรายช่ือบุคคลที่มีความ
เสี่ยงอ่ืนๆ เป็นต้น  
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เรื่องที่ ๒ การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 

หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เก่ียวกับการกําหนดหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ได้แก่ การกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด และบุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนด (ดูมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖)  

สืบเน่ืองจากหน้าที่สําคัญที่กฎหมายได้กําหนดไว้สําหรับผู้มีหน้าที่รายงานข้างต้น ทําให้ผู้มีหน้าที่
รายงานต้องกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถดําเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด ดังน้ัน ขั้นตอนการ 
“ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด” จึงเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ 

ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกัน
ทางกฎหมาย กับข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดขอบเขตของข้อมูลกลุ่ม
บุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมายที่ต้องนํามาตรวจสอบกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 
หลังจากน้ันจึงกําหนดระยะเวลาที่สม่ําเสมอ และกระบวนการที่จะนําข้อมูลกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบ  

เรื่องที่ ๒.๑  การตรวจสอบ “ลูกค้า” 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น
กฎหมายที่กําหนดหน้าที่และบังคับใช้กับประชาชนไทยทั่วราชอาณาจักร สํานักงาน ปปง.จึงกําหนดให้ ถ้อยคํา
ต่างๆตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้รับการตีความในความหมายอย่างกว้างสําหรับประชาชนและตาม
เจตนารมณ์แห่งการบังคับใช้กฎหมาย  

คําว่า “ลูกค้า” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ได้รับการตีความให้รวมถึง “บุคคลหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าโดยชําระ
ราคา จ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่าย เพ่ือการใช้บริการหรือเพ่ือซื้อสินค้า ไม่ว่าบริการหรือสินค้าน้ันๆจะเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหรือสิ่งของหรือการดําเนินการใดๆก็ตาม”  

จากการตีความข้างต้น คําว่า ลูกค้า ตามพระราชบัญญัติน้ี จึงมิได้หมายความเฉพาะ ลูกค้าของผู้มี
หน้าที่รายงาน ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมายฉบับอ่ืน แต่หมายถึง บุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มา
ใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ว่าจะมีลักษณะการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเน่ืองหรือ
เป็นครั้งคราว  
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ด้วยการตีความข้างต้น ทําให้ระบุได้ว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ต้องทราบว่า ลูกค้าผู้ใช้บริการ
หรือซ้ือผลิตภัณฑ์หรือว่าจ้างให้ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะมีลักษณะที่ต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราว รายใดที่เป็น
บุคคลที่ถูกกําหนดและต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หรือ ต้องแจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ปปง. ตาม
แบบและระยะเวลาที่กําหนด”  

เรื่องที่ ๒.๒  การตรวจสอบผู้ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดหรือผู้ที่ลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดให้
กระทําการแทน  

นอกจาก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๖ (๑) บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่
ถูกกําหนดแล้ว ยังบัญญัติให้ต้องระงับทรัพย์สินของ (ก) ผู้ที่กระทําการแทนบุคคลท่ีถูกกําหนด กับ (ข) ผู้ที่
กระทําตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด ด้วย 

ในการกําหนดสถานะของบุคคล ๒ กลุ่มข้างต้น เกิดจากเจตนารมณ์เดิมที่มติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติฉบับที่เก่ียวข้องร่วมกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระบุให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลที่ถูกกําหนด ต้อง
ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินด้วย แต่ด้วยความเห็นในช้ันร่างกฎหมายที่ต้องการใช้ถ้อยคําที่ครอบคลุม
ที่สุด จึงแยกออกเป็น ๒ ถ้อยคํา ตามข้อ (ก) และ (ข) ในวรรคข้างต้น ซึ่งสํานักงาน ปปง. ตีความไว้ดังน้ี 

(ก) ผู้ที่กระทําการแทนบุคคลที่ถูกกําหนด หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบุคคลที่ถูกกําหนดให้ดําเนินการในนามของบุคคลที่ถูกกําหนดน้ัน (อนุมานให้ใช้กับ
ธุรกิจที่การดําเนินการแทนใดๆต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง  

(ข)  ผู้ที่กระทําตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด หมายความว่า ผู้ที่ได้กระทําการใดๆตามคําสั่งของ
บุคคลที่ถูกกําหนด ไม่ว่าการสั่งให้กระทําน้ันจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วยปากเปล่า 
(อนุมานให้ใช้กับธุรกิจที่อาศัยความคุ้นเคยในการใช้บริการและรู้โดยข้อเท็จจริงว่า บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคน เป็นผู้ที่ดําเนินการตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด)  

ดังน้ัน  ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ต้องทราบว่า ในธุรกิจของตนจะดําเนินการใดๆให้แก่ลูกค้า เมื่อมีการ
มอบหมายหรือสั่งการให้ผู้อ่ืนกระทําการแทน ต้องพิจารณาถึงการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ พิจารณา
จากข้อเท็จจริงก็เพียงพอแล้ว  

เรื่องที่ ๒.๓  การตรวจสอบกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด 

 มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ “กิจการภายใต้การควบคุม
ของบุคคลที่ถูกกําหนด” ซึ่งถ้อยคําดังกล่าว นอกจากจะมีที่มาจากมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ฉบับที่เก่ียวข้องร่วมกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายโดยตรงแล้ว ยังเป็นลักษณะหน่ึงของเง่ือนไขในการตรวจสอบเพ่ือหา “ผู้รับประโยชน์
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ที่แท้จริง”ของลูกค้านิติบุคคล ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับประมวล) อีก
ด้วย  

 อย่างไรก็ดี สํานักงาน ปปง .  ได้พิจารณาถึงการกระทบสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่า การ
ตรวจสอบเพื่อหา “กิจการภายใต้การควบคุม”ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินของกิจการดังกล่าว ต่างจาก การตรวจสอบข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งอาจ
พิจารณาจาก “การควบคุมกิจการ” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงานบริหารความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเท่าน้ัน ด้วยเหตุที่กฎหมายมีความเข้มข้นต่างกันในผลก
การบังคับใช้ สํานักงานจึงกําหนดให้พิจารณา “กิจการภายใต้การควบคุม” จากความเป็นเจ้าของกิจการน้ันๆ
ในสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ถือเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกธุรกิจ ได้แก่ 

 “การพิจารณาว่า บุคคลที่ถูกกําหนด เป็นผู้ควบคุมกิจการใดกิจการหน่ึงหรือไม่นั้น ให้พิจารณา
จากการเป็นเจ้าของหรือถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ หรือมากกว่าขึ้นไป”  

หมายเหตุ : การพิจารณาถึงสัดส่วนข้างต้น ไม่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจหา “ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของ
ลูกค้านิติบุคคล”ในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เน่ืองจาก การตีความในเรื่องน้ี สําหรับใช้พิจารณาระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด เพ่ือให้กระทบสิทธิผู้ถือครองหุ้นรายอ่ืนๆที่สุจริตให้น้อยที่สุด 

เรื่องที่ ๒.๔  แนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องการกําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายว่า มีการกําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้การบริหารความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ต้องดําเนินการ
ในช้ันระบุตัวตนของลูกค้า ตามข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ัน เมื่อ
ผู้มีหน้าที่รายงาน ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลอย่างไรในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ก็ควรดําเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่
ถูกกําหนดตามนัยเดียวกัน 

 เน่ืองจาก การตรวจสอบข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดกับลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นการ
บริหารความเส่ียงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าอย่างหน่ึง (ดูเรื่องการกําหนด
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นโยบาย ประเด็นความเสี่ยงด้านการสนับสุนนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของกลุ่มลูกค้า) ผู้มีหน้าที่รายงาน
จึงมีหน้าที่ต้องบริหารความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าซึ่งได้ระบุตัวตนในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูก
กําหนด เพ่ือจะได้ทราบว่า ตนมีหน้าที่ต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ที่กระทําการแทน
หรือตามคําสั่งหรือเป็นกิจการภายใต้การควบคุมของลูกค้า และต้องแจ้งข้อมูลลูกค้ากับผู้ที่ทําธุรกรรมด้วย 
หรือไม่   

หมายเหตุ : ก. ให้พิจารณาคําอธิบายในข้อ (๔) น้ีเพ่ือตีความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบลูกค้าและ
บุคคลใดบ้าง กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

    ข. ตารางข้อบัญญัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กฎกระทรวง CDD)  กับ หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูบุคคลที่ถูกกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว  

กฎกระทรวง CDD สาระสําคัญที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 
ข้อ ๑๓ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง กับข้อมูลรายช่ือ

บุคคลที่ถูกกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ดําเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 

ข้อ ๑๙(๓) กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของ
ลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด ก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์ 

ข้อ ๒๐ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูล ผู้รับมอบอํานาจของลูกค้าหรือผู้ที่ทํา
ธุรกรรมในนามของลูกค้า กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

ข้อ ๒๒ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูล ผู้ที่ควบคุม กํากับดูแล ผูกพันกับลูกค้า 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูง(แล้วแต่กรณี) กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถตรวจสอบบุคคลข้างต้นกับข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูก
กําหนดได้ ต้องปฏิเสธความสัมพันธ์(กรณีลูกค้าใหม่), ปฏิเสธการทําธุรกรรม(กรณีผู้ทํา
ธุรกรรมแบบคร้ังคราว), ยุติความสัมพันธ์(กรณีเป็นลูกค้าที่ดําเนินความสัมพันธ์อยู่) 

ข้อ ๓๔ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้สั่งโอนและผู้รับโอนก่อนดําเนินการส่ง
ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ 

ข้อ ๔๓ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ตรวจสอบข้อมูลสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศและ
ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

 

  



16 
 

 ค. ตารางบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (พรบ.ปกร.) ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

พรบ.ปกร. สาระสําคัญที่อนุมานถึงการตรวจสอบข้อมูล
บุคคลที่ถูกกําหนด 

หมายเหตุ 

มาตรา ๖(๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ บุคคลที่
ถูกกําหนด, ผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่ง
ของบุคคลที่ถูกกําหนด, กิจการภายใต้การ
ควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด 

ทําให้ต้องตรวจสอบ บุคคล หรือ นิติบุคคล
หรือ บุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย ที่ผู้มี
หน้าที่ รายงานมี โอกาสที่ จะครอบครอง
ทรัพย์สินไว้ รวมถึง ผู้ที่กระทําแทนหรือ
กระทําตามคําสั่งของบุคคล นิติบุคคล หรือ
บุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายข้างต้น และ
รวมถึง กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
บุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทาง
กฎหมายดังกล่าว 

มาตรา ๖(๓) แจ้งให้สํานักงานทราบเก่ียวกับ ลูกค้าหรือผู้ที่
เคยเป็นลูกค้า ซึ่ งอยู่ในรายช่ือบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือ ผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าน้ัน หรือ 
ผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้าน้ัน 

ทําให้ต้องตรวจสอบข้อมูล ลูกค้าใหม่และ
ลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น  กั บ อ ดี ต ลู ก ค้ า ที่ ยุ ติ
ความสัมพันธ์แล้วต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
พ .ศ .  ๒๕๕๖  เ ป็นต้นมา  (หรือในกรณีที่
กฎหมายน้ีบังคับใช้ ๕ ปีล่วงแล้ว ให้หมายถึง 
อดีตลูกค้าที่ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วไม่เกิน ๕ 
ปี) โดยตรวจสอบข้อมูลต้ังแต่วันก่อนที่จะมี
คําสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ย้อนหลังขึ้น
ไป ๕ ปี เพ่ือพบว่า มีใครบ้างที่ทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าหรืออดีตลูกค้าดังกล่าวด้วย  

เรื่องที่ ๒.๕ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด  

 เมื่อพิจารณาจากกําหนดเวลาในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดและ
กําหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
ประกาศและแจ้งรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดและการดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) (๒) และ (๓) (ปรับปรุงแก้ไข
ในพ.ศ. ๒๕๕๘) ผู้มีหน้าที่รายงาน อาจพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบผลว่า ลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดหรือไม่
ในขั้นตอนต่อไปน้ี 

 (๑) ขั้นตอนก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 ก่อนที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะอนุมัติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด ตามขั้นตอนการระบุตัวตนในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือทราบว่า ลูกค้าน้ันมีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือไม่ หากพบว่า ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดใน
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ขั้นตอนน้ีได้ หรือตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้ามีข้อมูลตรงกับบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎกระทรวงฯ (การแจ้งข้อมูล
ตามแบบ ปกร.๐๔ จะกล่าวในเรื่อง กระบวนการหลังตรวจพบ)  

 (๒) ขั้นตอนก่อนการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น 

 ก่อนที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะให้บริการหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุน หรือรับจ้างดําเนินการ
ใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนหรือผู้ว่าจ้าง ผู้มีหน้าที่รายงานควรตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนหรือผู้ว่าจ้าง กับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด เพ่ือ
ทราบว่า บุคคลหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรน้ันๆ เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือไม่ ก่อนที่การทํา
ธุรกรรมเพ่ือการใช้บริการ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนหรือ การว่าจ้างให้ดําเนินการน้ันๆ จะ
เสร็จสิ้นลง หากพบว่า เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิเสธการทําธุรกรรมน้ันๆ และในกรณีที่
ได้มีการครอบครองเงินหรือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนหรือผู้ว่าจ้างไว้ ผู้มี
หน้าที่รายงานก็ต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย (เทียบเคียงกับการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖)  

 (๓) ขั้นตอนระหว่างดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 เน่ืองจากข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด มีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้มีหน้าที่รายงานจึงควรตรวจสอบ
ข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดที่มีการประกาศครั้งใหม่ กับข้อมูลลูกค้าที่ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ทุก
ราย เน่ืองจากแม้ในขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์จะได้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลของลูกค้าแล้ว 
แต่เมื่อข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดมีการเปล่ียนแปลง ก็อาจเป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
ตรงกับลูกค้าที่ดําเนินความสัมพันธ์อยู่ ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงานจึงจําเป็นต้องนําข้อมูลลูกค้าที่ดําเนิน
ความสัมพันธ์อยู่ในปัจจุบัน มาตรวจสอบกับข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดที่สํานักงานได้ประกาศคร้ังใหม่
เสมอ 

 (๔) ขั้นตอนก่อนทําธุรกรรมกับบุคคลอ่ืนเสร็จสิ้น 

 ด้วยบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคแรก บัญญัติห้ามิให้ผู้มีหน้าที่รายงานทําธุรกรรมให้กับบุคคลที่ถูก
กําหนด (บทบัญญัติดังกล่าว ใช้ถ้อยคําว่า ผู้ใดดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดําเนินการด้วย
ประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการน้ันเป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือการดําเนินการน้ันถูกนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคลหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย ผู้น้ันกระทํา
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานควรตรวจสอบเมื่อปรากฏว่า 
ลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานมีการทําธุรกรรมกับผู้อ่ืนว่า ผู้มีหน้าที่รายงานได้ให้บริการทางการเงินหรือทาง
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ทรัพย์สินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในธุรกรรมน้ันๆที่เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือไม่ แม้จะทราบอยู่แล้วว่าลูกค้าของ
ตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกกําหนด แต่การเจตนาไม่ตรวจสอบบุคคลที่ลูกค้าของตนทําธุรกรรมโดยผ่านการใช้บริการ
ของผู้มีหน้าที่รายงานเอง แสดงถึงเจตนาที่จะไม่รับทราบว่า ธุรกรรมน้ันๆเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่ ซึ่งอาจทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการพิจารณาตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าว
ด้วย ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ธุรกรรมที่ลูกค้าของตนดําเนินการผ่านการใช้
บริการของผู้มีหน้าที่รายงานนั้น มีผู้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมนั้นที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดหรือไม่  

 (๕)  ขั้นตอนหลังจากยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรา ๖(๓) บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้งข้อมูลในกรณีที่พบว่า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า เป็นบุคคลที่ถูก
กําหนด พร้อมกับแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้าดังกล่าวด้วย ประกอบกับ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดและ
การดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) (๒) และ (๓) (ปรับปรุงแก้ไขในพ.ศ. ๒๕๕๘) กําหนดช่วงระยะเวลาของการ
ตรวจสอบผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าไว้ ทําให้อนุมานได้ว่า ผู้มีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ต้อง
ทราบว่า เมื่อลูกค้าได้ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน เปลี่ยนสถานะเป็น “ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า” ผู้มีหน้าที่
รายงานย่อมมีหน้าที่ต้องทราบว่า “ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าน้ัน มีข้อมูลตรงกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดหรือไม่ 
โดยช่วงระยะเวลาของการเป็น “ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า” สํานักงาน ปปง.ได้ตีความว่า ให้ใช้ระยะเวลา ๕ ปี(เท่ากับ
การตรวจสอบผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าและเทียบเคียงกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) แต่เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ตรวจสอบ กลุ่มผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่ได้ยุติความสัมพันธ์ต้ังแต่วันที่ 
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และเมื่อกฎหมายฉบับน้ี มีการบังคับใช้ ๕ ปีล่วงแล้ว ให้หมายถึงกลุ่ม 
“ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า” ที่ได้ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี  

หมายเหตุ :  กรณีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตรวจสอบผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ให้ดูเรื่อง
กระบวนการหลังตรวจพบ 
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เรื่องที่ ๓ กระบวนการหลังตรวจสอบพบว่าเปน็บคุคลที่ถูกกาํหนด 

 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบพบว่า ลูกค้า หรือ ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า มีข้อมูลตรงกับข้อมูลรายช่ือ
บุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันได้แก่ (๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน (๒) 
แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ (๓) แจ้งข้อมูลลูกค้าหรืออดีตลูกค้าและผู้ที่ทําหรือเคยทําธุรกรรมด้วย 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติในส่วนน้ี 

 การตรวจสอบในเบ้ืองต้น และพบว่า ลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้า มีข้อมูลตรงกับรายช่ือบุคคลที่ถูก
กําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการตรวจทานข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าหรือผู้ที่
เคยเป็นลูกค้าดังกล่าว “เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดจริง”  

เรื่องที่ ๓.๑ ระงับการดําเนินการทางทรัพย์สิน 

 ความหมายของ การระงับดําเนินการกับทรัพย์สิน 

 คําว่า ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน ได้มีการกําหนดคํานิยามไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 

 ระงับการดําเนินการ ในที่น้ี หมายความว่า  ห้ามโอน (หมายความถึง การเปล่ียนมือ) ห้ามขาย ห้าม
ยักย้าย(น่าจะเจาะจงหมายถึงสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งไม่ใช่เงินหรือตราสารทางการเงิน) ห้ามเปลี่ยนสภาพใช้
ประโยชน์(น่าจะหมายถึง การเปล่ียนทรัพย์หรือเงินที่ครอบครอง ไปเป็นทรัพย์สินอ่ืนแม้ในราคาเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงราคาก็ตาม ) ห้ามกระทําการใดๆท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวน มูลค่า ปริมาณ ทําเล
ที่ต้ัง หรือลักษณะของทรัพย์สินน้ัน 

 สํานักงาน ปปง. ได้ตีความ คําอภิธานศัพท์ข้างต้นไว้ดังนี้ 

 (๑) การห้ามโอนเงินหรือทรัพย์สินออกไปจากการครอบครองของผู้มีหน้าที่รายงาน 

  (๒) ห้ามจําหน่าย ยักย้าย หรือกระทําการใดๆอันทําให้เงินหรือทรัพย์สินเปลี่ยนการครอบครองจากผู้มี
หน้าที่รายงาน 

  (๓) ห้ามเปลี่ยนสภาพของเงินหรือทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ (ขอให้คงสภาพทรัพย์และการ
ใช้ประโยชน์ของทรัพย์น้ันไว้) 

 (๔) ห้ามดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวน มูลค่า ปริมาณ ทําเลท่ีต้ังหรือลักษณะ
ของทรัพย์สิน ที่จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเป็นไปในทางที่จะตกอยู่ใน
มือของบุคคลที่ถูกกําหนดทําให้บุคคลที่ถูกกําหนดอาจนําไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
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จากการตีความข้างต้นของ สํานักงาน ปปง. ทําให้พบว่า การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตาม
กฎหมายน้ี หมายความเฉพาะ การระงับการดําเนินการใดๆท่ีทําให้เงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่ง
ผู้มีหน้าที่รายงานได้ครอบครองไว้ ถูกจําหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองในลักษณะที่ทําให้พ้น
ไปจากการครอบครองของผู้มีหน้าที่รายงาน และอาจตกอยู่ในมือของบุคคลท่ีถูกกําหนด หรืออาจถูกนําไปใช้
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้    

 ในกรณีที่มีการเพ่ิมพูนของเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดที่ผู้มีหน้าที่รายงานระงับไว้ ไม่ว่า
จะด้วยการรับโอนเข้ามาจากบุคคลภายนอก หรือผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินเข้ามาในกอง
ทรัพย์สินที่ระงับอยู่ตามสัญญาหรือหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ ย่อมไม่ขัดต่อการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ
บุคคลที่ถูกกําหนดตามการตีความของสํานักงาน ปปง. 

 อย่างไรก็ดี การจะดําเนินการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้น้ัน ต้องหมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานมีการ
ครอบครองเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดไว้ แต่หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่มีการครอบครองทรัพย์สิน
ของบุคคลท่ีถูกกําหนดไว้เลย (จึงไม่สามารถระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามความหมายนี้ได้) และเกิด
กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการจ่าย โอน หรือแม้แต่เรียกให้บุคคลที่ถูกกําหนดชําระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินตามสัญญาหรือหน้าที่ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการอย่างอ่ืน ซึ่งจะได้กล่าวไว้
ในเรื่องที่ ๔ การดําเนินการอ่ืน ต่อไป 

 เรื่องที่ ๓.๒ การระงับฯโดยไม่ชักช้า 

 หลักการดําเนินการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด ตามมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติและการตีความโดย FATF Recommendations ๒๐๑๒ ใช้คําว่า ดําเนินการโดย
ทันที (Without delay means in a matter of hours) ซึ่งสํานักงาน ปปง. ตีความให้ดําเนินการโดยไม่
ชักช้า ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สํานักงานประกาศข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (สําหรับลูกค้าที่
อยู่ในระหว่างดําเนินความสัมพันธ์) หรือ นับแต่เวลาที่รู้ว่า เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด สําหรับผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนหรือผู้ว่าจ้างที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการทําธุรกรรม) แล้วแต่กรณี 

 (เง่ือนไขในการดําเนินการเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมง) การกําหนดระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมงในที่น้ี ได้มีการนํา
แนวทางการพิจารณาของ FATF ในการล่าช้าเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมงมาประกอบการตรวจสอบของสํานักงาน 
ปปง. โดยแม้ผู้มีหน้าที่รายงาน จะตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีข้อมูลตรงกับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดภายใน 
๒๔ ช่ัวโมงแรกนับแต่สํานักงาน ปปง. ประกาศข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดคร้ังใหม่ แต่หากมีเหตุอัน
สมควรเก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง เพ่ือยืนยันว่าลูกค้ารายน้ัน เป็นบุคคลที่ถูก
กําหนดอย่างแน่แท้ ก่อนการตัดสินใจระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งทําให้เกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมงก็ได้ (แต่ผู้
มีหน้าที่รายงานจําเป็นต้องมีหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบพบในเบ้ืองต้น
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงแรก แต่ได้ดําเนินการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลสําคัญเพ่ือยืนยันความเป็นบุคคลที่ถูก
กําหนดของลูกค้า ทําให้เวลาล่วงมาเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมงดังกล่าว)  
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เรื่องที่ ๓.๓ การระงับทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

 นอกจากมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จะกําหนดให้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดแล้ว บทบัญญัติ
ดังกล่าวยังกําหนดหน้าที่ให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ต้องระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินน้ันด้วย  

(๑)  ผู้กระทําการแทนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผู้กระทําการตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด  

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบพบว่า ลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด มีการมอบหมายหรือสั่ง (ทั้งที่
เป็นการมอบหมายโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยข้อเท็จจริง)ให้ผู้หน่ึงผู้ใดดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มี
หน้าที่รายงานแทนตน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งน้ัน เป็นลูกค้าที่ผู้มีหน้าที่
รายงานได้ครอบครองเงินหรือทรัพย์สินไว้  ผู้มีหน้าที่รายงานต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย  

หมายเหตุ : ดูการตีความของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด ในเรื่องที่ ๒ การ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 

 (๒) กิจการภายใต้การควบคุม 

 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มุ่งเน้นการ
ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดและเครือข่ายของบุคคลที่ถูกกําหนดให้มากที่สุดตาม
แนวทางของมาตรฐานสากล ดังน้ัน นอกจากจะกําหนดหน้าที่ในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของตัว
บุคคลที่ถูกกําหนดแล้ว ยังกําหนดให้มีการตรวจสอบว่า บุคคลที่ถูกกําหนดได้มีการควบคุมกิจการใดๆที่อาจ
เป็นช่องทางของเงินทุนหรือเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีก  

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบพบว่า ลูกค้ารายหน่ึงรายใด เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน
ต้องตรวจสอบว่า ลูกค้าดังกล่าว เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของกิจการหรือลูกค้านิติบุคคลใดหรือไม่ (การ
พิจารณาถึงความเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในที่น้ี ให้มุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของกิจการหรือการถือครองหุ้นใน
กิจการมากกว่าการครอบงํากิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติตามกฎหมายน้ี กระทบต่อสิทธิในทางทรัพย์สินอย่าง
มาก การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจึงต้องชัดเจนและระมัดระวังอย่างที่สุด)  

หมายเหตุ :  ดูการตีความของกิจการภายใต้การควบคุม ในเรื่องที่ ๒ การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 
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เรื่องที่ ๓.๔ การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรา ๖ (๒) กําหนดให้แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) หมายความว่า เมื่อผู้มี
หน้าที่รายงาน ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้กระทําการแทนหรือตาม
คําสั่งของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หรือกิจการภายใต้การควบคุมของลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนดแล้ว ผู้มีหน้าที่
รายงานต้องแจ้งข้อมูลเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้น้ัน ต่อสํานักงาน ปปง. ตามแบบ ปกร.๐๓  

 กําหนดระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖(๒) ปรากฏอยู่
ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายช่ือบุคคลที่
ถูกกําหนดและการดําเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๒)  ว่า ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
แจ้งข้อมูลดังกล่าว ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด  

 อย่างไรก็ดี การแจ้งข้อมูลการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่ได้
ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าน้ัน หมายความเฉพาะการแจ้งครั้งแรกเมื่อมีการระงับการ
ดําเนินการกับทรัพย์สิน แต่ถ้าต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ เช่น มีการโอน
เงินหรือทรัพย์สินเข้ามาเพ่ิมเติม หรือผู้มีหน้าที่รายงานจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเข้าบัญชีทรัพย์สินที่ถูกระงับ
ดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รายงานย่อมมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดําเนินการเพ่ิมเติม โดยระบุข้อมูล
เงินหรือทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลง  

 โดยสรุป ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ
ลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งบุคคลที่ถูกกําหนดหรือกิจการภายใต้การควบคุม ตาม
หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) แจ้งต่อสํานักงาน ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน เก่ียวกับ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ ตามแบบ ปกร.๐๓  

(๒)  แจ้งต่อสํานักงาน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ ภายใน ๓ วันทําการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับดังกล่าว ด้วยแบบ ปกร.๐๓ โดยอ้างอิงถึง
การแจ้งคร้ังแรกเพ่ือสํานักงานฯจะได้ทราบถึงความต่อเน่ืองของการระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดแต่ละราย  
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เรื่องที่ ๓.๕ การแจ้งข้อมูลลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้า 

 มาตรา ๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด และ ผู้ที่ทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าดังกล่าว ซึ่งในการปฏิบัติตามหน้าที่ในเรื่องน้ี มีการกําหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลและขอบเขตของกลุ่ม
ผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าไว้ใน ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศ
และการแจ้งรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดและการดําเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
(๓) และวรรคท้าย ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนด ต่อสํานักงาน ปปง. ภายใน ๓ วันทํา
การนับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดของลูกค้ารายน้ัน ด้วยแบบ ปกร.๐๔ 

 (๒) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ต่อสํานักงาน ปปง. 
ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดของลูกค้ารายน้ัน ด้วยแบบ ปกร.๐๔  

 (๓) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ซึ่งได้ทําธุรกรรมกับ
ลูกค้า ในระยะเวลาย้อนหลังไป ๕ ปีก่อนวันที่ได้มีคําสั่งให้ลูกค้ารายน้ันเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด (เช่น ลูกค้า
บุคคลที่ถูกกําหนด ถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้อง
ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้ารายน้ัน ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ย้อนหลังไป ๕ ปี ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้น)  

 (๔) หลังจากที่ได้แจ้งข้อมูลลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้า ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันที่พบว่า
ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดแล้ว ต่อมา หากมีผู้ใดทําธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนดในระหว่างที่ระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ารายน้ัน หรือมีผู้ใดทําธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนดแม้ผู้มีหน้าที่
รายงานไม่มีการครอบครองทรัพย์สินของลูกค้ารายดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รายงานก็มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่ทํา
ธุรกรรมกับลูกค้าครั้งใหม่น้ัน ตามแบบ ปกร.๐๔ โดยอ้างอิงการแจ้งฉบับเดิมเพ่ือให้สํานักงานทราบถึงเร่ืองเดิม
ด้วย 

หมายเหตุ : ดูการตีความของคําว่า “ลูกค้า”  ในเรื่องที่ ๒ การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 

เรื่องที่ ๓.๖ การแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้าและผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้า 

 มาตรา ๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้าและผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็น
ลูกค้าน้ัน ซึ่งในการปฏิบัติตามหน้าที่ในเรื่องน้ี มีการกําหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลและขอบเขตของกลุ่มผู้ที่
เคยเป็นลูกค้า และผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับลูกค้าไว้ใน ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดและการดําเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๓) และวรรคท้าย ดังต่อไปน้ี 
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 (๑) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่พบว่า เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ต่อสํานักงาน 
ปปง. ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดของผู้ที่เคยเป็นลูกค้ารายน้ัน ด้วย
แบบ ปกร.๐๔ 

 (๒) กลุ่มผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการตรวจสอบ ให้หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่
ได้ยุติความสัมพันธ์แล้ว หรือที่เคยใช้บริการ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มี
หน้าที่รายงานและธุรกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และในกรณีที่
กฎหมายน้ี บังคับใช้๕ ปีล่วงแล้ว ให้หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่ยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว ได้ยุติความสัมพันธ์
แล้ว หรือที่เคยใช้บริการ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มีหน้าที่รายงานและ
ธุรกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๕ ปี 

(๒) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้าหรือที่เคยใช้บริการ เคย
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มีหน้าที่รายงาน ที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ต่อ
สํานักงาน ปปง. ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ทราบถึงการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดของผู้ที่เคยเป็นลูกค้า หรือ
ที่เคยใช้บริการ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มีหน้าที่รายงานรายนั้น ด้วยแบบ 
ปกร.๐๔  

 (๓) ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้า หรือที่เคยใช้บริการ เคย
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด ซึ่งได้ทํา
ธุรกรรม ในระยะเวลาย้อนหลังไป ๕ ปีก่อนวันที่ได้มีคําสั่งให้ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าหรือที่เคยใช้บริการ เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนหรือ เคยว่าจ้างผู้มีหน้าที่รายงานรายน้ันเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด (เช่น ผู้ที่
เคยเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้มี
หน้าที่รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เคยทําธุรกรรมกับลูกค้ารายน้ัน ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ย้อนหลังไป ๕ ปี ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้น)  

หมายเหตุ : ดูการตีความของคําว่า “ลูกค้า”  ในเรื่องที่ ๒ การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 

เรื่องที่ ๓.๗ บทบัญญัติคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงาน 

 ในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด และการแจ้งข้อมูลบุคคลท่ีถูกกําหนด 
กับผู้ที่เคยทําธุรกรรมด้วย เป็นการดําเนินการที่กระทบสิทธิในช่ือเสียง และทรัพย์สิน ของบุคคลอย่างย่ิง แต่
หากผู้มีหน้าที่รายงาน ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ แม้ต่อมาภายหลัง ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้ที่
ถูกแจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ปปง. หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการดําเนินการดังกล่าวของผู้มีหน้าที่รายงาน 
จะฟ้องร้องทางแพ่งหรือทางอาญา ต่อผู้มีหน้าที่รายงาน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘ บัญญัติคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงานไว้ดังน้ี 
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 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางกสารเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ในการ
แจ้งข้อมูลการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินบุคคลที่ถูกกําหนด หรือการแจ้งข้อมูลลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า 
และผู้ที่ทําธุรกรรมหรือเคยทําธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าตามมาตรา ๖  และปรากฏว่า 

  (๑) การดําเนินการตามมาตรา ๖ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด และ 

  (๒) ผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินการโดยสุจริต และ 

  (๓) ผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

  “ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ต้องรับผิดทั้งในทางแพ่ง และทางอาญา” 

เรื่องที่ ๓.๘ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ 

 เน่ืองจาก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ไม่ได้กําหนดวิธีการเก็บรักษาและบริหารทรัพย์สินที่ระงับการดําเนินการ สําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
บทบัญญัติที่เก่ียวข้อง คือ มาตรา ๗ กําหนดไว้สําหรับสํานักงานเท่าน้ัน 

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินและแจ้งต่อสํานักงานตามมาตรา ๖ แล้ว 
การดําเนินการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับฯตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ และข้อ ๕ แสดงว่า เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเท่าน้ัน ไม่ได้หมายความถึงการเก็บรักษาทรัพย์สิน
โดยผู้มีหน้าที่รายงาน  

สาระสําคัญในระเบียบฯ : ข้อ ๔ เมื่อสํานักงานได้รับแจ้งข้อมูลการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 
๖ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการแจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่
เก่ียวข้องเท่าที่มีอยู่ให้ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๕ 

             ข้อ ๕ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับ 

ทรัพย์สินให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเก่ียวกับการเก็บรักษาและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้
บังคับโดยอนุโลม) 

 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รายงาน จึงมีหน้าที่เก็บรักษาและบริหารทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดที่ได้
ระงับการดําเนินการ ตามวิธีการปกติในการดําเนินธุรกิจ ในมาตรฐานเดียวกับที่ผู้มีหน้าที่รายงานเกบ็รกัษา
และบริหารทรัพย์สินของลูกค้าทั่วไป 
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เรื่องที่ ๔ การดําเนนิการอ่ืนในระหว่างการระงบัการดําเนินการกบัทรพัย์สนิ  

 เจตนารมณ์ในการกําหนดมาตรการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด มุ่งหมาย

ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน รวบรวมทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดเพ่ือระงับไว้ให้ได้มากที่สุด ดังน้ัน การดําเนินการ

ใดๆที่ทําให้ทรัพย์สินที่ระงับน้ัน เพ่ิมพูนมากขึ้น ย่อมไม่ขัดต่อการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หมายความ

ว่า ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถรับโอนเงิน รับการส่งมอบ รับชําระเงินหรือทรัพย์สินใดๆเข้าสู่กองทรัพย์สินที่ได้

ระงับไว้ โดยไม่จําต้องย่ืนคําร้องขออนุญาตจากศาลแพ่ง  

 แต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ประสงค์จะหักเงินหรือทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ 

แม้ว่าจะเป็นการดําเนินการตามข้อผูกพันหรือสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือก่อน

วันที่ลูกค้าถูกสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานต้องย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่งเพ่ือดําเนินการ

ดังกล่าว 

 และในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่มีการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด จึงไม่ได้ระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย์สินใดๆ แต่มีสิทธิในการเรียกให้ลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ชําระหน้ีหรือจ่ายเงินหรือ

ทรัพย์สินใดๆตามสัญญาหรือข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนวันที่ลูกค้าถูกสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน

ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ลูกค้าชําระหน้ีหรือจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดๆ หรือ ย่ืนคําร้องขอต่อศาลเพ่ือ

ขอรับชําระหน้ีโดยหักจากเงินหรือบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินไว้โดยผู้มี

หน้าที่รายงานอ่ืน  

 ทั้งน้ี การดําเนินการที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากผู้มีหน้าที่รายงานจะเป็นฝ่ายใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐ 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖แล้ว 

กฎหมายยังกําหนดสิทธิตามมาตรา ๙ สําหรับผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือได้รับผลกระทบจาก

การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน  ซึ่งแต่ละประเด็น จะเก่ียวข้องกับการใช้สิทธิที่แตกต่างกันตาม

สาระสําคัญของบทบัญญัติดังกล่าว  
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เรื่องที่ ๔.๑ สิทธิตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ในระหว่างการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระบุถึงการใช้สิทธิเพ่ือประโยชน์ของบุคคลในการ

ดําเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ระงับไว้ โดยสิทธิตามมาตรา ๙ มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติไว้เก่ียวกับ สิทธิของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือผู้ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตาม

มาตรา ๖(๑) ที่อาจย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งในเรื่องต่อไปน้ี (๑) ขอเพิกถอนรายช่ือออกจากการเป็นบุคคลที่ถูก

กําหนด (๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน และ (๓) ขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ดําเนินการ

ใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ  

 สาระสําคัญตามมาตรา ๙ ข้างต้น ไม่ใช่สิทธิของผู้มีหน้าที่รายงาน แต่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้

ประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวได้ โดยระหว่างการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าบุคคลที่ถูก

กําหนด ผู้กระทําการแทนหรือผู้กระทําการตามคําสั่งของลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือกิจการภายใต้การ

ควบคุมของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หากมีความจําเป็นที่เงินหรือทรัพย์สินที่ระงับต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุมาจากผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินเองหรือจากบุคคลภายนอก ผู้มีหน้าที่

รายงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ถูกกําหนดหรือผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน ย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้

ศาลสั่งอนุญาตให้ดําเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลท่ีสุจริตได้รับความ

เสียหายโดยต้องถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการที่ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด 

ผู้เสียหายที่ถูกระงับการดําเนินการทางทรัพย์สิน สามารถใช้สิทธิย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่งตามมาตรา ๙ น้ี 

 ดังน้ัน สําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน มาตรา ๙ น้ีเป็นประโยชน์ เมื่อในระหว่างการระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย์สิน ลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผู้กระทําการแทนหรือผู้กระทําการตามคําสั่งของลูกค้าบุคคลท่ีถูก

กําหนด หรือกิจการภายใต้การควบคุมของลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนด ต้องการจะดําเนินการใดๆ อันจะส่งผลให้

ทรัพย์สินที่ถูกระงับมีการเปล่ียนแปลงต่อจํานวน มูลค่า ปริมาณ ทําเลที่ต้ัง หรือลักษณะ ผู้มีหน้าที่รายงาน

สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ี 

เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิบัติตามคําสั่งศาลดังกล่าวโดยยอมให้ลูกค้าบุคคลผู้ถูก
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กําหนดหรือ ผู้กระทําการแทนหรือผู้กระทําการตามคําสั่งของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หรือกิจการภายใต้การ

ควบคุมของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการตามท่ีระบุในคําสั่งศาล 

เรื่องที่ ๔.๒ สิทธิของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการทางทรัพย์สิน 

 มาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติไว้เก่ียวกับสิทธิของบุคคลอ่ืนๆที่ไม่ใช่บุคคลท่ีถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึง 

ผู้มีหน้าที่รายงานด้วย ที่สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  

 (๑) ขอชําระหนี้แก่ผู้ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน(ตามสัญญาที่ทําขึ้นหรือตามข้อผูกพันที่

เกิดขึ้นก่อนที่จะถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน)  

 การย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่ง เพ่ือขอชําระหน้ีแก่ผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการทางทรัพย์สินตามมาตรานี้ 

หมายถึงกรณีบุคคลภายนอก ประสงค์จะขอชําระหน้ีเข้าบัญชีหรือกองทรัพย์สินที่ถูกระงับ (ผู้ที่ประสงค์จะ

ดําเนินการใดๆอันมีผลทําให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวน และผู้น้ันไม่ใช่ผู้มีหน้าที่

รายงานที่เป็นผู้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน) สามารถย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่งตามสิทธิในมาตรานี้ได้ 

หมายเหตุ :  ก. หากเป็นกรณีที่ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ประสงค์จะ

ชําระหน้ีให้แก่ลูกค้าตามข้อผูกพันหรือสัญญาที่มีขึ้นก่อนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน เช่น ผู้มีหน้าที่

รายงานมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบมีการออมเงิน ที่ทําขึ้นก่อนระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า โดยการจ่ายเงินเข้าบัญชีของลูกค้าที่ตนได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน

ไว้ ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องย่ืนคําร้องขอต่อศาล ทั้งน้ี การดําเนินการใดๆอันมีผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ทรัพย์สินที่ถูกระงับ และไม่เป็นเหตุให้เงินหรือทรัพย์สินน้ันเก่ียวข้องกับการสนับสนุน

ทางกับเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงไม่ทําให้เงินหรือทรัพย์สินตกอยู่ในมือของบุคคลผู้ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่

รายงานย่อมดําเนินการได้ทันที 

ข. ในมาตรา ๑๐ (๑) น้ี สํานักงาน ปปง. แสดงเจตนารมณ์ว่า เป็นการกําหนดสิทธิสําหรับบุคคลอ่ืนที่ 

ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ารายน้ันๆ   
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 (๒) ขอชําระดอกเบี้ยหรือดอกผล ซ่ึงจําเป็นต้องชําระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย์สิน 

 การย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่ง เพ่ือชําระดอกผลหรือดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล เข้าบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

ของบุคคลที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับ

การดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ในกรณีน้ีหมายความว่า บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกระงับ

การดําเนินการ ประสงค์จะจ่ายดอกเบ้ียหรือดอกผลหรือเงินปันผล เข้าบัญชีเงินหรือบัญชีทรัพย์สินที่ถูกระงับ

การดําเนินการ  บุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องดําเนินการย่ืนคําร้องขอต่อศาลแพ่งตามมาตรานี้ 

หมายเหตุ: หากผู้มีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบ้ียหรือดอกผลหรือเงินปันผล เข้าบัญชีของลูกค้าที่ตน

ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินไว้ ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิย่ืนคําร้องขอ

ต่อศาลตามมาตรานี้ เน่ืองจาก การดําเนินการดังกล่าว แม้จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ทรัพย์สินที่ถูก

ระงับ แต่ไม่เป็นเหตุให้เงินหรือทรัพย์สินน้ันเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงไม่

ทําให้เงินหรือทรัพย์สินตกอยู่ในมือของบุคคลผู้ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานย่อมดําเนินการได้  

 อน่ึง  คําว่าบัญชี ตามมาตราน้ี หมายความรวมทั้งบัญชีเงินฝาก และบัญชีทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน

เปิดบริการให้แก่ลูกค้าทุกประเภท รวมถึง กองทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการโดยผู้มีหน้าที่รายงานด้วย 

 (๓) ขอรับชําระหนี้ ซ่ึงต้องเป็นหนี้ที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดให้ลูกค้าที่ถูกระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย์สิน ต้องชําระ และการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องเรียกชําระจากทรัพย์สินที่ถูกระงับ 

 กรณีน้ี เก่ียวข้องกับการขอให้ชําระหน้ีตามกฎหมายที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดแล้วว่า ลูกค้าที่ถูกระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย์สินต้องเป็นฝ่ายชําระหน้ี โดยเจ้าหน้ีในที่น้ี หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่

รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินน้ันๆ ซึ่งเมื่อศาลสั่งอนุญาตในกรณีน้ี ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องยอมให้

บุคคลภายนอกท่ีเป็นเจ้าหน้ีเรียกชําระหน้ีจากทรัพย์สินที่ระงับอยู่ได้  แต่หากผู้มีหน้าที่รายงานประสงค์จะหัก

เงินหรือทรัพย์สินจากบัญชีของลูกค้าที่ตนได้ระงับไว้ เพ่ือชําระหน้ีในทํานองเดียวกันน้ี ให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง

พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๐(๔) (ข้อต่อไป) 

ดังน้ัน  การดําเนินการตามข้อน้ี มีเง่ือนไข ๒ ประการ คือ (๑) ผู้ที่จะย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือเรียกให้

ชําระหน้ีจากทรัพย์สินที่ถูกระงับ ต้องเป็นเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาถึงที่สุด และ (๒) ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํา
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ร้องน้ี ทําให้บุคคลภายนอก ที่จะเรียกชําระหน้ีจากบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการเน่ืองจาก

การเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกที่จะเรียก

ให้ลูกหน้ีชําระหน้ี และนําคําพิพากษาดังกล่าวมาย่ืนคําร้องขออนุญาตจากศาลแพ่งเพ่ือดําเนินการเรียกชําระ

เงินคืนจากบัญชีทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด  

  (๔) ขอดําเนินการใดๆกับทรัพย์สินอยู่ระหว่างระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินด้วยเหตุเป็นบุคคล

ที่ถูกกําหนด(เฉพาะรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามคําสั่งศาลเท่านั้น) 

ข้อน้ี ใช้เฉพาะกับกองทรัพย์สอนหรือบัญชีเงิน ที่ถูกระงับเพราะความเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดโดยศาล

สั่ง(เฉพาะเหตุมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดที่ประเทศไทยเป็นผู้ประกาศ

รายช่ือ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกกําหนดตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ) 

 กรณีน้ี เป็นสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นผู้ระงับการดําเนินการ ที่จะย่ืนคํา

ร้องขอต่อศาลเพ่ือดําเนินการใดๆอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหรือกองทรัพย์สินที่ถูกระงับการ

ดําเนินการด้วยเหตุจากการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๕ (เฉพาะThailand Sanction List) หรือ

อธิบายอย่างง่ายว่า หากผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินกับบัญชีหรือกองทรัพย์สินของ

ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามคําสั่งศาลไทย หรือของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคลที่ถูก

กําหนดดังกล่าว หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว (บุคคลท่ีถูกกําหนดอันเป็นเหตุเริ่มต้น

ของการระงับ ต้องเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามคําสั่งศาล ในมาตรา ๕)  ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้สิทธิตาม

ข้อน้ีได้  

 กฎหมายบัญญัติสิทธิในข้อน้ี เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลภายนอก ที่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ

กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งอยู่ระหว่างการระงับการดําเนินการ ซึ่งการดําเนินการน้ีไม่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรา ๑๐(๑) (๒) และ (๓) ตามเง่ือนไข ๓ ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีช่องทางในการได้รับชําระหน้ีหรือใช้

สิทธิเรียกร้องต่างๆจากบัญชีหรือกองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งถูกระงับตามกฎหมายน้ี 

 ดังน้ัน การย่ืนคําร้องตามมาตรา ๑๐(๔) เป็นทางออกของผู้มีหน้าที่รายงาน เมื่อต้องการใช้สิทธิ

เรียกร้องในการหักเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดเพ่ือชําระหน้ีตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน

การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หรือ กล่าวได้ว่า กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานท่ีระงับการดําเนินการกับ
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ทรัพย์สินของลูกค้า(อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามคําสั่งศาล ในมาตรา ๕)  มีความ

จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ อันขัดกับหน้าที่ในการระงับการดําเนินการทางทรัพย์สินของลูกค้า ผู้มีหน้าที่

รายงานต้องย่ืนคําร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งอนุญาตดําเนินการน้ันๆ  

หมายเหตุ   การดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให้ย่ืนต่อศาลแพ่ง และนําประมวล

แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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เรื่องที่ ๕  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 แม้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จะมิได้มีบทบัญญัติที่กําหนดชัดเจนถึงหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าอาจเก่ียวกับกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่ในมาตรา ๖ วรรคสาม ก็บัญญัติให้ผู้มี
หน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบายและมาตรการอ่ืนๆเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
กําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓(๓) ได้กําหนดให้ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนด
นโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าทุกราย ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่  

 ในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการ หรือแนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดพฤติกรรมเบ้ืองต้นที่ควร
ตรวจสอบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกําหนดส่วนงานหรือบุคลากรท่ี
ทําหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าผู้ทําธุรกรรม ก่อนจะพิจารณาว่าควรรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยหรือไม่ ทั้งน้ี บุคลากรที่เก่ียวข้องจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมของการกระทํา
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือจะใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบรูปแบบการทํา
ธุรกรรมและเส้นทางการเงินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  

เรื่องที่ ๕.๑ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเรื่องการพบบุคคลที่ถูกกําหนด 

 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงาน พบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับข้อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน
ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒) อันได้แก่ข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี 

 ลูกค้ารายหน่ึงรายใดหรือหลายรายเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของบุคคล
ผู้ถูกกําหนด กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกําหนด 

 มีการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนดเกิดขึ้นภายหลังการระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด  

หมายเหตุ : เมื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ดําเนินการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในข้อน้ี ผู้มีหน้าที่รายงาน
ยังคงมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๖(๒)และ(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย  
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เรื่องที่ ๕.๒ การกําหนดพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 รูปแบบของการทําธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย อาจตรงกับ
พฤติกรรมหรือการทําธุรกรรมลักษณะต่อไปน้ี 

 - การโอนเงินไปยังองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่มักมีการนําเสนอว่าทํากิจกรรมในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการ
ก่อการร้ายบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะเมื่อเป็นการโอนเงินจากต่างประเทศในมูลค่าสูง (จําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้ง
ลูกค้าที่โอนเงินและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่รับโอนด้วย) 

 - การโอนเงินให้นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย เช่น สหกรณ์ โครงการรับบริจาค 
โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย ทั้งที่เป็นการโอนจากต่างประเทศ และการโอน
ภายในประเทศ มักจะเป็นการโอนในมูลค่าสูง 

 - การถอนเงินสดขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรหรือนิติบุคคล เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน มูลนิธิ 
สหกรณ์ ซึ่งอาจเปิดบัญชีในพ้ืนที่อ่ืนๆ แต่การทําธุรกรรมมักจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย 

 - ธุรกรรมการโอนเงินมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย โดยผู้รับโอน
มักเป็นลูกค้านิติบุคคลที่มีสํานักงานในพ้ืนที่ปกติ(ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยง) แต่มีการโอนต่อไปยังลูกค้านิติบุคคลหรือ
บุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายในพ้ืนที่เสี่ยงอีกทอดหน่ึง  

 - การเร่ียไรหรือรับบริจาค หรือ การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือเป็นรอบระยะเวลา 
โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือกลุ่มความเช่ือทางศาสนา หรือองค์กรทางธุรกิจ (เช่น สหกรณ์ สมาคม)ซึ่ง
ต้ังอยู่ในที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย หรือ ที่มักมีการทํากิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายอยู่เสมอ 

 - การโอนเงินหลายทอด โดยเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ต้นทางของเงินที่โอนมาจากบัญชีของลูกค้า
บุคคลที่ถูกกําหนด และถูกโอนต่อมาหลายรายจนท้ายที่สุดมีการทําธุรกรรมเงินสดในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการ
ร้าย (ลูกค้าที่โอนและรับโอนในทอดต่อๆมา เข้าข่ายมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย) 

 โดยข้อเท็จจริงแล้ว การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหากเป็นเกิดขึ้นภายในประเทศ 
ผู้กระทําความผิดมักจะเลือกช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยอาจเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเป็นเงินสดจาก
ประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ หรืออาจดําเนินการในรูปแบบขององค์กรหรือกลุ่มความเช่ือทางศาสนา 
ที่เรี่ยไรเงินจากสมาชิก อย่างสม่ําเสมอ แต่หากเป็นการสนับสนุนทางการเงินข้ามประเทศก็อาจเก่ียวข้องกับ
การทําธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินได้เน่ืองจาก มักเป็นเงินจํานวนมากและต้องการส่งอย่างรวดเร็ว จึงมักเป็น
ธุรกรรมการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งต้นทางการโอนมักจะมาจากประเทศที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายเช่นกัน 
นอกจากน้ี อาจมีการข่มขู่หรือบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นประจําให้แก่ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มศาสนา 
หรือกลุ่มที่รวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย  
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เรื่องที่ ๕.๓ การตรวจสอบเพ่ือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าที่อาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถดําเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เน่ืองจากการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นกระบวนการหน่ึงที่กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไว้ 

 ข้อแนะนําสําหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากที่พบเบ้ืองต้นว่า ลูกค้ามีการทําธุรกรรมที่อาจ
เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คือผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกําหนดกระบวนการให้
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า สามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับลูกค้าอย่างกว้างขวาง ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเฉพาะข้อมูลการดําเนินความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่
รายงานเท่าน้ัน อาจพ่ึงพาข้อมูลสาธารณะอ่ืนหรือข้อมูลจากสถาบันการเงินอ่ืนๆที่สามารถให้ข้อมูลได้ ทั้งน้ี 
แนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการเส้นทางการโอนเงิน ตัวอย่างเช่น 

 - ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าในยอดจํานวนเงินมูลค่าสูง ว่าผู้ทําธุรกรรมดังกล่าวอยู่ใน
พ้ืนที่/ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการก่อการร้ายหรือไม่ (กรณีที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าได้) 

 - ตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้าว่า มีการโอนเงินไปยังบัญชีที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงสูงด้านการ
ก่อการร้ายหรือไม่ 

 - ตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้าว่า มีการถอนเงินสดในสาขาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่มีความเสี่ยง
ด้านการก่อการร้ายหรือไม่ 

 - ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้าในฐานข้อมูลสาธารณะหรือเวปไซต์ของลูกค้า
หรือผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้า(กรณีที่เป็นนิติบุคคลและมีเวปไซต์ขององค์กร) 

 - กรณีเก่ียวข้องกับมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มกิจกรรม อาจตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล
สาธารณะหรือเวปไซต์เพ่ือดูกิจกรรมของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์หรือกลุ่มกิจกรรมดังกล่าว ว่ามีการทํากิจกรรม
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านการก่อการร้ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวันที่ลูกค้าทําธุรกรรมหรือไม่(ถ้าเป็น
ระยะเวลาที่ห่างกันมาก ลุกค้าอาจไม่ได้ประสงค์จะส่งเงินเพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมดังกล่าวจริง) 

 - ตรวจสอบการทําธุรกรรมหลายทอดของลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมกับลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อพบว่า มี
การโอนมูลค่าเงินจํานวนมากถึงลูกค้า และลูกค้าโอนต่อไปยังบุคคล/นิติบุคคลอ่ืนในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน และ
บัญชีปลายทางได้ถอนเงินออกไป ณ สาขาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย 

 นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว หากผู้มีหน้าที่รายงานพบว่า มีข้อมูลอ่ืนที่ควรต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือมีรูปแบบการกระทําที่ผิดปกติซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่
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รายงานควรจัดทําเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายโดยไม่ปิดก้ันการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ  เพ่ือให้บุคลากรที่ตรวจสอบมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  

เรื่องที่ ๕.๔ การรายงานต่อสํานักงาน 

 สําหรับการรายงานต่อสํานักงาน ให้ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไว้ เรื่องการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย อันได้แก่ 

(๑) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยที่ตรวจพบ 

(๒) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดขั้นตอนการอนุมัติลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงก่อนส่งเป็นรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง.  

(๓) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด  
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เรื่องที่ ๖ การกระทาํความผดิฐานสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย และบทลงโทษกรณฝีา่ฝืน 

 การกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นความผิดหลักแห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย  

 ในเรื่องที่ ๖ น้ี จะได้กล่าวถึงฐานความผิดและบทลงโทษที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้มีหน้าที่รายงานอันได้แก่ การดําเนินการอันอาจเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดและการแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับการดําเนินการและข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด ตามมาตรา ๖(๑) (๒) และ (๓)  

เรื่องที่ ๖.๑ ความผิดฐาน “สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดความผิดอาญาฐาน “สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดยมีองค์ประกอบความผิดดังต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นผู้ที่จัดหาเงินหรือทรัพย์สิน หรือรวบรวม(ระดมทุน) หรือ 

(๒) เป็นผู้ทําธุรกรรม หรือเป็นผู้รับทําธุรกรรม หรือจัดให้มีการทําธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
ดําเนินการอย่างใดก็ตาม หรือ 

(๓) เป็นผู้ดําเนินการด้วยวิธีใดๆก็ตาม 

(๔) การกระทําใน (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) น้ัน ผู้กระทํารู้ได้ว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระทํา
ดังกล่าว คือ บุคคลที่ถูกกําหนด หรือบุคคล หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือ 

(๕) การกระทําใน (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) น้ัน ผู้กระทําดําเนินการโดยเจตนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ใดๆของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคลหรือขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 

จากองค์ประกอบความผิดข้างต้น ผู้มีหน้าที่รายงานอาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทําในข้อ (๒)ได้
มากท่ีสุด ดังน้ัน เมื่อมีการรับทําธุรกรรม ให้บริการ ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน กับ
ลูกค้า หรือระหว่างลูกค้ากับผู้อ่ืน ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือป้องกันมิให้เป็น
การให้บริการที่ผู้รับประโยชน์จากการดําเนินธุรกรรมหรือการให้บริการน้ัน เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 
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การรับโทษ  ผู้กระทํา ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนหรือร่วมสมคบกันกระทํา รับโทษเต็มส่วน 

   พยายามกระทําความผิด (ลงมือกระทําแต่ยังไม่สําเร็จหรือกระทําไม่ตลอด) รับโทษ
สองในสามส่วนของโทษที่กําหนดไว้ 

ระวางโทษ   - (สําหรับบุคคลธรรมดา) จําคุกต้ังแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ปี และ/หรือ ปรับต้ังแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  - (สําหรับนิติบุคคล)  ปรับต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ 

                           - (สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนิติบุคคลที่กระทําผิด) (๑) บุคคลท่ีสั่งการให้กระทํา
ความผิดหรือ (๒) กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงาน/บุคลากรรายหน่ึงรายใดที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่สั่งการ(ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทําให้เกิดการกระทําความผิด)  

หมายเหตุ : บทบัญญัติมาตรา มาตรา ๑๖   ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือดําเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ดําเนินการน้ันเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือการดําเนินการน้ันถูกนําไปใช้
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคลหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการก่อ
การร้าย ผู้น้ันกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึง
สิบปี และปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดน้ัน 

ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ได้กําหนดไว้
สําหรับความผิดน้ัน 

นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าแสน
บาทถึงสองล้านบาท 

ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายในการดําเนินงานของนิติ บุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี หรือ
ปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ให้ความผิดตามมาตราน้ีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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เรื่องที่ ๖.๒ ความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหน้าที่ตามมาตรา ๖  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
กําหนดบทลงโทษที่เก่ียวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานไว้ ดังน้ี 

 (๑) กรณีฝ่าฝืน ไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับฯ 

มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําดังต่อไปน้ี 

- กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้กระทํา 

การแทนหรือผู้กระทําการตามคําสั่งของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูก
กําหนด  (ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)) หรือ  

- กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) (ไม่ 

ปฏิบัติตามมาตรา ๖(๒) 

ระวางโทษ - ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละหน่ึงหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (สําหรับผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นนิติบุคคล) 

             - จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (สําหรับบุคคล
ธรรมดา) 

การลงโทษแก่ตัวบุคคล   (๑) บุคคลที่สั่งการให้ฝ่าฝืนหรือไม่ให้ปฏิบัติ 

   (๒) กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงาน/บุคลากรรายหน่ึงรายใดที่มีหน้าที่หรือ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒) ไม่สั่งการ(ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒)) หรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่(หมายถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒))  

หมายเหตุ  แสดงว่า บุคคลที่จะได้รับโทษตามมาตรา ๑๔ วรรคสองนี้ อาจได้รับมอบหมายให้ มีหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบ ในการส่ังการหรืออนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดําเนินการตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒)   หรือ  อาจ
เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒)  และเกิดการไม่สั่งการ ไม่
อนุมัติ หรือไม่ปฏิบัติ ทั้งน้ีรวมถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ในการสั่ง แต่ได้สั่งให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ แล้วแต่
กรณี จึงจะได้รับโทษตามมาตรานี้ 

 (๒) กรณีฝ่าฝืน ไม่แจ้งสํานักงาน เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 
หรือ ผู้ที่ได้ทําธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด  
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มาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําดังต่อไปน้ี 

  - กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่แจ้งให้สํานักงานทราบเก่ียวกับ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ใน
รายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้น้ัน (ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖(๓)) 

ระวางโทษ - ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (สําหรับผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นนิติบุคคล) 

              - จําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (สําหรับบุคคล
ธรรมดา) 

การลงโทษแก่ตัวบุคคล    (๑) บุคคลที่สั่งการให้ฝ่าฝืนหรือไม่ให้ปฏิบัติ 

   (๒) กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงาน/บุคลากรรายหน่ึงรายใดที่มีหน้าที่หรือ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒) ไม่สั่งการ(ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒)) หรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่(หมายถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖(๑)หรือ(๒))  

หมายเหตุ  (หลักการลงโทษแก่ตัวบุคคล ใช้หลักการเดียวกันกับมาตรา ๑๔ วรรคสอง) 

เรื่องที่ ๖.๓ การเปรียบเทียบปรับ 

              กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานในฐานะนิติบุคคล กระทําความผิดดังต่อไปนี้ จัดเป็นความผิดที่เข้าสู่
กระบวนการเปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  

(๑) มาตรา ๑๔ (กรณีฝ่าฝืน ไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับฯ)  
(๒) มาตรา ๑๕ (กรณีฝ่าฝืน ไม่แจ้งสํานักงานเก่ียวกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือ ผู้ที่ได้ทําธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด)  
(๓) มาตรา ๑๖ (กรณีกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตัวการ/ผู้ใช้/

ผู้สนับสนุนและพยายามกระทํา)  
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เรื่องที่ ๗ แผนภาพและข้อแนะนาํกรณเีกดิปญัหาจากการดําเนนิการกบับคุคลที่ถูกกําหนด 

 เน่ืองจากผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละประเภท มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนวิธีการติดต่อ
หรือรับลูกค้าที่แตกต่างกัน ในเรื่องน้ี จะได้แนะนําวิธีการสําหรับธุรกรรมที่อาจเป็นปัญหากับผู้มีหน้าที่รายงาน 

(๑) ระยะเวลาในการตรวจสอบและดําเนินการกับลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(๒) ระยะเวลาในการตรวจสอบและดําเนินการกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้า 

 

กรณีผู้ที่เคยเป็นลูกค้า 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

   

   

 
วันท่ีประกาศรายชื่อบุคคล
ท่ีถูกกําหนดรอบล่าสุด 

ตรวจสอบลูกค้าทุกรายกับ
รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด 

ตรวจพบลูกค้าท่ีเป็น 

บุคคลท่ีถูกกําหนด 

ระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินของลูกค้า 

24 ชม. 

ยุติ/สิ้นสุดความสัมพันธ์ 

2 ก.พ. 
2556 
หรือ  5 ปี 

 

วันท่ีประกาศรายชื่อบุคคลท่ี
ถูกกําหนดรอบล่าสุด 

  

    

ตรวจพบอดีตลูกค้าท่ีเป็น 

บุคคลท่ีถูกกําหนด 

ตรวจสอบผู้ท่ีเคยเป็นลูกค้าทุกราย 

กับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

3 วัน 

ปกร 03 
ปกร 04 

ปกร 04 

3 วนั 

แจ้ง 

*กรณีท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบยืนยันเพ่ิมเติม ให้เร่งดําเนินการโดยไม่ชักช้าและเก็บเอกสาร
หลักฐานการตรวจสอบไว้ 

แจ้ง 
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(๓) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกําหนด 

(๓.๑) กรณีลูกค้าใหม่ 

 

 

 

  

  

 

 

 (๓.๒) กรณีลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการ หรือผู้ซ้ือสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/ลงทุน ผู้ว่าจ้าง เป็นครั้งคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔) กรณีเกิดปัญหาจากการดําเนินการกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

(๔.๑) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับฯเป็นเจ้าหน้ี 

 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว แต่ปรากฏว่า ลูกค้าที่ถูก
ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน เป็นลูกหน้ีที่มีหน้าที่ชําระหน้ีแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และผู้มีหน้าที่รายงาน
ประสงค์จะได้รับการชําระหน้ีจากเงินหรือทรัพย์สินที่ตนได้ระงับไว้ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการดังน้ี  

 ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลแพ่ง เพ่ือขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
ได้รับชําระหน้ีจากเงินหรือทรัพย์สินที่ตนได้ระงับไว้ ตามมาตรา ๑๐(๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

 
 

 

 

ระบุตัวตน แสดงตน 

 

ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่
ถูกกาํหนดหรือไม่  

 

 

 

 

ตรวจสอบว่าเปน็บคุคลที่ถูกกําหนดหรือไม่ ก่อนธรุกรรมเสร็จสิน้ 

ลูกค้าจ่ายเงิน 
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หมายเหตุ  มาตรา ๑๐(๑) (๒) (๓) ได้รับการตีความจากความเห็นของคณะผู้ร่างกฎหมายฉบับน้ีว่า เป็นสิทธิที่
บุคคลภายนอกจะใช้ กรณีที่มีข้อผูกพันหรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าที่ถูกระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งกรณีเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐(๔)เท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔.๒) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นเจ้าหน้ีที่ไม่การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า 

 โดยหลักการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อพบว่า ลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน
ต้องกําหนดเป้าหมายว่า ยุติความสัมพันธ์ สําหรับลูกค้ารายน้ัน (แต่หากมีการครอบครอบทรัพย์สินของลูกค้า
ไว้ ก็ต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖) ในกรณีน้ี ก่อนยุติความสัมพันธ์ ผู้มีหน้าที่รายงาน
จําเป็นต้องดําเนินการเรียกให้ลูกค้าชําระหน้ีให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้มีหน้าที่รายงาน
สามารถดําเนินการได้ ๒ ประการ คือ 

 ประการแรก ผู้มีหน้าที่รายงาน ย่ืนคําร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๐(๓) ในฐานะเป็นบุคคลภายนอกที่
ขอรับชําระหน้ีจากทรัพย์สินของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดที่ถูกระงับการดําเนินการโดยผู้มีหน้าที่รายงานอ่ืน แต่
ผู้มีหน้าที่รายงานที่ใช้สิทธิเรียกร้องขอรับชําระหน้ี ต้องดําเนินการทางศาลให้ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดว่า ลูกค้าเป็น
ฝ่ายต้องชําระหน้ีแก่ผู้มีหน้าที่รายงานก่อน จึงจะถือคําพิพากษาดังกล่าวมาย่ืนคําร้องตามมาตรา ๑๐(๓) น้ีได้  
หรือ 

 ประการที่สอง ผู้มีหน้าที่รายงาน ย่ืนคําร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๐(๔) ขอให้ศาลสั่งให้ผู้มีหน้าที่
รายงาน ได้รับชําระหน้ีจากบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับไว้ (โดยผู้มีหน้าที่รายงานรายอ่ืน) โดยอนุโลม  

 

 
 

ผู้มีหน้าท่ีรายงาน  

 

ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 

ของลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนด 

 

 

บุคคลท่ีถูกกําหนด 

 

ลูกค้าท่ีมีภาระหนี้ 

 

มาตรา ๑๐ (๔) 

ศาลแพ่ง 
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หมายเหตุ : สํานักงาน ปปง. ระบุให้ผู้มีหน้าที่รายงาน แม้จะไม่ใช่รายที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ถูกกําหนด ก็สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อให้ดําเนินการใดๆกับลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด หรือ 
กับบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับโดยผู้มีหน้าที่รายงานอ่ืนได้ โดยอนุโลม 

 (๔.๒) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นเจ้าหน้ีที่ไม่การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (๔.๓) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานรับชําระหน้ีจากลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดเพ่ือชําระหน้ีตามกฎหมาย 

 โดยหลักการ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิเสธธุรกรรมของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด(ตามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ.๒๕๕๖) แต่เน่ืองจากการรับทําธุรกรรมที่ลูกค้าชําระหน้ี จะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้มีหน้าที่รายงานผู้สุจริต ดังน้ัน สํานักงาน ปปง. จึงตีความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้
สิทธิตามมาตรา ๑๐(๔) เพ่ือขอให้ศาลอนุญาตให้รับชําระหน้ีจากลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด (หากไม่ย่ืนขอ
อนุญาตจากศาล ผู้มีหน้าที่รายงาน อาจเสี่ยงต่อการทําธุรกรรมอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ถูกกําหนด เข้าข่าย
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖)  

 ในการย่ืนคําร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๐(๔) ผู้มีหน้าที่รายงานอาจต้องระบุในคําร้องชัดเจนว่า “การรับ
ทําธุรกรรมการชําระหนี้ของลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานประสงค์จะรับชําระหนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้มีหน้าที่รายงาน” มิฉะน้ัน การรับเงินเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลที่ถูกกําหนดโดยไม่ระบุ

 
 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

 

ยุติความสัมพนัธ์ 

ลูกค้าทีม่ภีาระหนี ้

บุคคลทีถู่กกาํหนด 

 

 
ศาลแพ่ง 

มาตรา ๑๐(๓)หรือ(๔) 
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วัตถุประสงค์ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) คือ เมื่อรับเงินหรือทรัพย์สินจากลูกค้าบุคคลที่
ถูกกําหนดแล้ว ต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินน้ัน ซึ่งทําให้ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้รับชําระหน้ีในที่สุด  

 หรือหากผู้มีหน้าที่รายงานเคยฟ้องร้องดําเนินคดีจนถึงที่สุด โดยศาลมีคําสั่งให้ลูกค้า(ลูกหน้ี)ต้องชําระ
หน้ี  ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้สิทธิย่ืนคําร้องต่อศาล ขอให้ลูกค้าบุคคลท่ีถูกกําหนดชําระหนี้ได้ ตามมาตรา 
๑๐(๓) อย่างไรก็ดี สํานักงาน ปปง. ตีความเก่ียวกับการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐ ไว้ว่า มาตา ๑๐(๑) (๒) (๓) 
เป็นบทบัญญัติที่ให้ใช้สิทธิ สําหรับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ
ลูกค้า ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใช้สทิธิตามมาตราน้ี ควรเป็นผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาถึง
ที่สุด และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ารายนั้นๆ (หากเจ้าหน้ีเป็นผู้มี
หน้าที่รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกหน้ีบุคคลที่ถูกกําหนด ให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐(๔) 
ตามท่ีอธิบายในวรรคแรก) 

หมายเหตุ : สํานักงาน ปปง. ได้ตีความแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องน้ีไว้ว่า ผู้มีหน้าที่รายงานอาจย่ืน
คําร้องต่อศาลเพ่ือขอดําเนินการใดๆ อันเป็นปัญหาที่เกิดจากการดําเนินการกับบุคคลท่ีถูกกําหนด แม้จะไม่
เก่ียวข้องกับการหักเงินจากบัญชีทรัพย์สินที่ถูกระงับก็ตาม โดยใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐(๔) โดยอนุโลม  
เน่ืองจาก เจตนารมณ์ในการบัญญัติมาตรา ๑๐(๔) ก็เพื่อให้เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิในทางเปิดกว้าง
สําหรับผู้มีหน้าที่รายงานในกรณีที่เกิดปัญหาที่อาจต่อเนื่องจากการดําเนินการกับบุคคลที่ถูกกําหนด 
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(๔.๔)  กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน ชําระหน้ี จ่ายดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล หรือทรัพย์สินใด 

  ถ้าเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ที่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ในขณะที่ต้องจ่ายหรือ
ชําระดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ลูกค้าถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน
สามารถ ดําเนินการได้โดยไม่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาล แต่ต้องแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๖(๒) กับสํานักงาน ปปง. 
ตามแบบ ปกร. ๐๓ และ ๐๔ เน่ืองจาก ผู้มีหน้าที่รายงาน ทําให้มูลค่าของทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและผู้มีหน้าที่
รายงานก็เป็นผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนด  

 แต่หากผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่มีการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า(ด้วยเหตุที่ไม่มีการ
ครอบครองทรัพย์สิน) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือขอชําระหน้ี หรือดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเข้า

 

 
 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

 

ระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น 

ของลกูคา้บุคคลท่ีถกูกาํหนด 
 

 

บุคคลทีถู่กกาํหนด 

 

ลูกค้าทีม่ภีาระหนี ้

 

มาตรา ๑๐(๔) 

ศาลแพ่ง 

 
 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

 

ไม่มีการครอบครองทรัพยสิ์นของลกูคา้บุคคลท่ีถูก
กาํหนดและมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้กูคา้ชาํระหน้ี 

 

บุคคลทีถู่กกาํหนด 

 

ลูกค้าทีม่ภีาระหนี ้

 

มาตรา ๑๐(๓) 

ศาลแพ่ง 
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บัญชีตามมาตรา ๑๐(๑)หรือ(๒) แล้วแต่กรณี เพ่ือผู้มีหน้าที่รายงานจะไม่เข้าข่ายความผิดในการเป็นผู้ทํา
ธุรกรรมกับลูกค้าตามมาตรา ๑๖ และแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้าตามมาตรา ๖(๓) ด้วย 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ลูกค้าที่ตนต้องจ่าย/ชําระหน้ี ดอกเบ้ีย เงินปัน
ผล มีบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ โดยผู้มีหน้าที่รายงานรายใด หรือ ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ถูกระงับไว้โดยผู้มีหน้าที่รายงานรายใดเลย ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ชําระเงิน/ทรัพย์สิน อาจเลือกวิธีการ
เปิดบัญชีเงินหรือทรัพย์สินสําหรับลูกค้าเพ่ือรับชําระเงินหรือทรัพย์สินค่าดอกเบ้ีย/เงินปันผล หรือรับชําระหน้ี 
แล้วผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินการตามมาตรา ๖(๑) คือระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว และแจ้ง
สํานักงาน ปปง.เก่ียวกับข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับ ตามมาตรา ๖(๒)  และแจ้งข้อมูลตนในฐานะเป็นผู้ที่ทํา
ธุรกรรมกับลูกค้าตามมาตรา ๖(๓) เพ่ิมเติมด้วย 

 (๔.๔)  กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน ชําระหน้ี จ่ายดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล หรือทรัพย์สินใด (ต่อ) 

 (๔.๔.๑) กรณีผู้จ่ายเงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายที่เป็นผู้รับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น 

ของลกูคา้บุคคลท่ีถกูกาํหนด 

 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

 
 

 

 

ลูกค้าทีม่ภีาระหนี ้
มาตรา ๖(๓) 

 ผู้มหีน้าทีร่ายงาน มหีน้าที่ต้องชําระหนี/้
จ่ายเงนิแก่ลูกค้า 

 แจง้วา่เป็นผูท้าํธุรกรรมกบั
ลกูคา้บุคคลท่ีถกูกาํหนด 

บุคคลทีถู่กกาํหนด 
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(๔.๔.๒) กรณีผู้จ่ายเงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ
ลูกค้ารายที่เป็นผู้รับเงิน (ต้องชําระเข้าบัญชีที่ระงับโดยผู้มีหน้าที่รายงานรายอ่ืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น 

ของลกูคา้บุคคลท่ีถกูกาํหนด 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  ๑ 

 
 

 

 

มาตรา ๑๐ (๑) 

หรือ มาตรา ๑๐(๒) 

 

บุคคลทีถู่กกาํหนด 

   

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  ๒ 

จ่ายเข้าบัญชีทีถู่กระงบัฯโดย
ผู้มหีน้าทีร่ายงานอืน่ 

 ศาลแพ่ง 
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(๔.๔.๓) ผู้มีหน้าที่รายงาน กําหนดบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าขึ้น
ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔.๕) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปรับโครงสร้างหน้ีสําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 

 สําหรับผู้มีหน้าที่รายงานบางประเภท ซึ่งมีข้อมูลลูกหน้ีจํานวนมาก รอดําเนินการเจรจาเพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้ เมื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ตรวจสอบพบว่า ลูกหน้ี(ในที่น้ี จัดเป็นลูกค้า) เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด 
นอกจากต้องแจ้งข้อมูลลูกค้าตามมาตรา ๖(๒) ต่อสํานักงาน ปปง.แล้ว  โดยหลักการต้องปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ (ในที่น้ี การเริ่มเจรจาเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี อาจเป็นการเริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทน้ี) 
แต่ด้วยความผูกพันตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้า(หรือลูกหนี้)จะถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูก
กําหนด ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นเจ้าหน้ีผู้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยสุจริต การปฏิเสธไม่สร้างความสัมพันธ์หรือการยุติ
ความสัมพันธ์ก่อนจะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี จะก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าหน้ี(ผู้มีหน้าที่รายงาน)ผู้
สุจริต  

 ข้อเท็จจริงดังกล่าว สํานักงาน ปปง. จึงตีความในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สุจริต ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือดําเนินความสัมพันธ์ในการปรับโครงสร้างหน้ี และรับชําระหนี้จากลูกค้าบุคคลที่
ถูกกําหนด โดยใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐(๔) ทั้งน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานควรระบุชัดเจนว่า “คําร้องขอปรับโครงสร้าง
หน้ีและรับชําระหน้ีเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้ีผู้สุจริต(ผู้มีหน้าที่รายงาน)” อย่างไรก็ดี เมื่อลูกค้าชําระหน้ีแล้ว ผู้
มีหน้าที่รายงานต้องแจ้งข้อมูลผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้าตามมาตรา ๖(๓)ต่อสํานักงาน 

 
 

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

 

มภีาระต้องจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินให้ลูกค้า บุคคลทีถู่กกาํหนด 

 

 

ตั้งเป็นบัญชีเงนิ/ทรัพย์สินใหม่ 

ทีต้่องระงบั 

 
แจ้งสํานักงาน ตามมาตรา ๖(๒) 
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(๔.๖) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดระหว่างขั้นตอนการทําธุรกรรม 

 กรณีที่ธุรกรรมบางประเภท ใช้ระยะเวลานานกว่า ๒๔ ช่ัวโมงในการดําเนินการให้แล้วเสร็จ เช่น การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ การจองซื้อหุ้น/รับซื้อหุ้น (Tender Offer/IPO) ซึ่งการดําเนินการทําธุรกรรมใช้เวลา ๑-๓ 
วันทําการ และผู้มีหน้าที่รายงาน ตรวจสอบพบว่าลูกค้ารายหนึ่งรายใด เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด ในขณะที่
ธุรกรรมอยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการ ซึ่งมีบุคคลที่สามเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ผู้มีหน้าที่รายงานต้องพิจารณา
ตามหลักการแห่งบทบัญญัติมาตรา ๖ แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยต้องระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้มีหน้าที่รายงาน
ครอบครองไว้ในขณะนั้น  

 ส่วนบุคคลที่สามผู้สุจริต สามารถใช้สิทธิตามาตรา ๑๐(๓) หรือ ผู้มีหน้าที่รายงานอาจใช้สิทธิตาม
มาตรา ๑๐(๔) เพ่ือย่ืนคําร้องขอต่อศาลให้ดําเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
สามารถจัดให้ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นในส่วนที่เป็นประโยชน์ของบุคคลที่สามผู้สุจริต  

(๔.๗) กรณีผู้มีหน้าที่รายงานต้องการบริหารจัดการทรัพย์สินลูกค้าบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อรักษามูลค่าของ
ทรัพย์สิน 

 เจตนารมณ์ของการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด ในที่สุดแล้ว เพ่ือทําให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน(โดยคําสั่งศาล) แต่เน่ืองจากทรัพย์สินบางประเภท มีมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และผู้มีหน้าที่รายงานบางกลุ่ม นอกจากมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว หน่วยงานกํากับดูแล
(ด้านเศรษฐกิจ) ยังกําหนดหน้าที่ในการรักษามูลค่าเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีมูลค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้าหรือเพ่ือประโยชน์ของตลาดทุนในภาพรวม ดังน้ัน อาจเกิดกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องดําเนินการ
ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดให้ เพ่ือรักษามูลค่าผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น การขายหลักทรัพย์ที่อยู่

   

ผู้มหีน้าทีร่ายงาน  

แจ้งสํานักงาน ตามมาตรา ๖(๓) 

 

ขอ้มูลลกูหน้ีจาํนวนมาก 

บุคคลทีถู่กกาํหนด 

 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

มาตรา ๑๐(๔) 
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ในบัญชีลูกค้าซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหน่ึง(ที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
กลต.) เพ่ือให้หลักทรัพย์มีมูลค่าดีที่สุดในสถานะทางบัญชีการลงทุนของลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์  

 การดําเนินการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินซึ่งดําเนินการเพ่ือรักษามูลค่าที่ดีที่สุด และ
ไม่ใช่การดําเนินการอันอาจทําให้ทรัพย์สินตกอยู่ในการครอบครองของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือไม่ทําให้
ทรัพย์สินอาจถูกเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย ดังน้ัน สํานักงาน ปปง.จึงตีความในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่สุจริต โดยกรณีนี้ บริษัทหลักทรัพย์(ผู้มีหน้าที่รายงานที่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของ
ลูกค้า)สามารถดําเนินการได้ ตราบใดที่หลักทรัพย์ที่แปรสภาพเป็นมูลค่าเงิน ยังคงอยู่ในกระบวนการระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สินของบริษัทฯ . 
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