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สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (สำ�นักง�น ปปง.) มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รรับร�ยง�น

ก�รทำ�ธุรกรรมจ�กผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรม กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ กำ�กับ ตรวจสอบ และประเมิน

ผลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ ตรวจสอบและ

ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย วิเคร�ะห์ร�ยง�นหรือข้อมูลต่�งๆ เกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรม

เพื่อประเมินคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย และก�รแพร่

ขย�ยอ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง รวมตลอดถึงก�รเก็บรวบรวมพย�นหลักฐ�นเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ฝ่�ฝืน

หรือไม่ปฏิบัติต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

เพือ่ใหก้�รปฏบิตังิ�นและก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องผูม้หีน�้ทีร่�ยง�น เปน็ไปโดยถกูตอ้งและมปีระสทิธภิ�พ 

สำ�นักง�น ปปง. จึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎกระทรวง และประก�ศ ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นเพื่อประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ในครั้งนี้

สำ�นักง�น ปปง. หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือฉบับนี้จะอำ�นวยประโยชน์สำ�หรับผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นและ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต�มสมควร ทัง้นี ้เพือ่ใหก้�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิและก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่

ก�รกอ่ก�รร้�ย และก�รแพรข่ย�ยอ�วธุทีม่อี�นภุ�พทำ�ล�ยล�้งสงูเปน็ไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล 

สมดังเจตน�รมณ์ในก�รตร�กฎหม�ยดังกล่�วต่อไป

    สำ�นักง�น ปปง.
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เรื่องอื่นๆ

 ๓๒. ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ว่�ด้วยก�รกำ�กับ 

  ตรวจสอบ และประเมินผลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและ

  ปร�บปร�มก�รฟอกเงินของผู้มีหน้�ที่ร�ยง�น พ.ศ. ๒๕๕๙ ..............................................๑๘๗

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑. ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

  ว่�ด้วยก�รประก�ศและแจ้งร�ยชื่อบุคคลที่ถูกกำ�หนดและก�รดำ�เนินก�ร

  ต�มม�ตร� ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ .....................................................................๑๙๘



พระร�ชบัญญัติ

ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชก�ลปัจจุบัน

พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ให้ประก�ศว่�

โดยที่เป็นก�รสมควรมีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

พระร�ชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พของบุคคล ซึ่งม�ตร� 

๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย

จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ตร�พระร�ชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของรัฐสภ�  

ดังต่อไปนี้

ม�ตร� ๑ พระร�ชบัญญัตินี้เรียกว่� “พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๒”

ม�ตร� ๒๑ พระร�ชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ช 

กิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

ม�ตร� ๓ ในพระร�ชบัญญัตินี้

“คว�มผิดมูลฐ�น” หม�ยคว�มว่�

(๑) คว�มผิดเก่ียวกับย�เสพติดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดหรือ

กฎหม�ยว่�ด้วยม�ตรก�รในก�รปร�บปร�มผู้กระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด

 ๑ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้� ๔๕/๒๑ เมษ�ยน ๒๕๔๒ 
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(๒)๒ คว�มผิดเก่ียวกับก�รค้�มนุษย์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์

หรือคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ในคว�มผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพ�ะที่เกี่ยวกับก�รเป็นธุระจัดห� ล่อไป 

พ�ไป หรือรับไว้เพื่อก�รอน�จ�รซึ่งช�ยหรือหญิง เพื่อสนองคว�มใคร่ของผู้อื่นหรือคว�มผิดฐ�นพร�กเด็ก

และผู้เย�ว์ เฉพ�ะที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�เพื่อห�กำ�ไรหรือเพื่ออน�จ�ร หรือโดยทุจริต ซื้อ จำ�หน่�ย หรือรับตัว

เด็กหรือผู้เย�ว์ซ่ึงถูกพร�กน้ัน หรือคว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�ประเวณี 

เฉพ�ะทีเ่กีย่วกบัก�รเป็นธรุะจดัห� ล่อไปหรอืชกัพ�ไปเพือ่ให้บคุคลนัน้กระทำ�ก�รค้�ประเวณ ีหรอืทีเ่กีย่วกบั

ก�รเป็นเจ้�ของกิจก�รก�รค้�ประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดก�รกิจก�รค้�ประเวณี หรือสถ�นก�รค้�ประเวณี หรือ

เป็นผู้ควบคุมผู้กระทำ�ก�รค้�ประเวณีในสถ�นก�รค้�ประเวณี

(๓) คว�มผดิเกีย่วกบัก�รฉ้อโกงประช�ชนต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�หรอืคว�มผดิต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รกู้ยืมเงินที่เป็นก�รฉ้อโกงประช�ชน

(๔)๓ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้�ยต่อทรัพย์หรือกระทำ�โดยทุจริตต�ม 

กฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน หรือกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำ� 

โดยกรรมก�ร หรือผู้จัดก�ร หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นของ 

สถ�บันก�รเงินนั้น

(๕) คว�มผดิต่อตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร หรอืคว�มผดิต่อตำ�แหน่งหน้�ทีใ่นก�รยตุธิรรมต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ� คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มผิดของพนักง�นในองค์ก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ หรือ 

คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่หรือทุจริตต่อหน้�ที่ต�มกฎหม�ยอื่น

(๖) คว�มผิดเกี่ยวกับก�รกรรโชก หรือรีดเอ�ทรัพย์ที่กระทำ�โดยอ้�งอำ�น�จอั้งยี่ หรือซ่องโจร  

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

(๗) คว�มผิดเกี่ยวกับก�รลักลอบหนีศุลก�กรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยศุลก�กร

(๘)๔ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รก่อก�รร้�ยต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

(๙)๕ คว�มผดิเกีย่วกบัก�รพนนัต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพนนั เฉพ�ะคว�มผดิเกีย่วกบัก�รเป็นผูจ้ดั

ให้มกี�รเล่นก�รพนนัโดยไม่ได้รบัอนญุ�ตโดยมวีงเงินในก�รกระทำ�คว�มผดิรวมกนัมมีลูค่�ตัง้แต่ห้�ล้�นบ�ท

ขึ้นไป หรือเป็นก�รจัดให้มีก�รเล่นก�รพนันท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๑๐)๖ คว�มผดิเกีย่วกบัก�รเป็นสม�ชกิอัง้ยีต่�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� หรอืก�รมส่ีวนร่วมในองค์กร

อ�ชญ�กรรมที่มีกฎหม�ยกำ�หนดเป็นคว�มผิด

 ๒ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๘) เพิ่มโดยพระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๕ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๑๐) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๑๑)๗ คว�มผดิเกีย่วกบัก�รรบัของโจรต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� เฉพ�ะทีเ่กีย่วกบัก�รช่วยจำ�หน่�ย 

ซื้อ รับจำ�นำ� หรือรับไว้ด้วยประก�รใดซึ่งทรัพย์ที่ได้ม�โดยก�รกระทำ�คว�มผิดอันมีลักษณะเป็นก�รค้�

(๑๒)๘ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รปลอมหรือก�รแปลงเงินตร� ดวงตร� แสตมป์ และตั๋วต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�อันมีลักษณะเป็นก�รค้�

(๑๓)๙ คว�มผดิเกีย่วกบัก�รค้�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เฉพ�ะทีเ่กีย่วกบัก�รปลอม หรอืก�รละเมดิ

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสินค้� หรือคว�มผิดต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�อันมี

ลักษณะเป็นก�รค้�

(๑๔)๑๐ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รปลอมเอกส�รสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินท�งต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�อันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อก�รค้�

(๑๕)๑๑ คว�มผิดเก่ียวกับทรัพย�กรธรรมช�ติหรือสิ่งแวดล้อม โดยก�รใช้ ยึดถือหรือครอบครอง

ทรัพย�กรธรรมช�ติหรือกระบวนก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติโดยมิชอบด้วยกฎหม�ย 

อันมีลักษณะเป็นก�รค้�

(๑๖)๑๒ คว�มผดิเกีย่วกบัก�รประทษุร้�ยต่อชวีติหรอืร่�งก�ยจนเป็นเหตใุห้เกดิอนัตร�ยส�หสัต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

(๑๗)๑๓ คว�มผิดเกีย่วกับก�รหน่วงเหนีย่วหรอืกกัขงัผู้อืน่ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เฉพ�ะกรณี

เพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่�งใดอย่�งหนึ่ง

(๑๘)๑๔ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอ�ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ฉ้อโกง หรือ

ยักยอก ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

(๑๙)๑๕ คว�มผิดเก่ียวกับก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลัดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลัด

 ๗ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๑) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๘ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๒) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๙ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๓) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๐ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๔) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๑ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๕) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๒ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๖) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๓ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๗) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๔ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๘) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๕ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผิดมลูฐ�น” (๑๙) เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๒๐)๑๖ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือคว�มผิดเกี่ยวกับก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญ� 

ซื้อข�ยล่วงหน้�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� หรือคว�มผิดเกี่ยวกับก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรม

ทีม่ผีลกระทบต่อร�ค�ก�รซือ้ข�ยสนิค้�เกษตรล่วงหน้� หรอืเกีย่วกบัก�รใช้ข้อมลูภ�ยในต�มกฎหม�ยว่�ด้วย

ก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้�

(๒๑)๑๗ คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยอ�วุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ 

สิ่งเทียมอ�วุธปืน เฉพ�ะที่เป็นก�รค้�อ�วุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และคว�มผิดต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยก�รควบคมุยทุธภณัฑ์เฉพ�ะทีเ่ป็นก�รค้�ยทุธภณัฑ์เพือ่นำ�ไปใช้ในก�รก่อก�รร้�ย ก�รรบ หรอืก�รสงคร�ม

คว�มผิดมูลฐ�นต�มวรรคหน่ึง ให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�นอกร�ชอ�ณ�จักร  

ซึ่งห�กก�รกระทำ�คว�มผิดนั้นได้กระทำ�ลงในร�ชอ�ณ�จักรจะเป็นคว�มผิดมูลฐ�นด้วย๑๘

“ธรุกรรม” หม�ยคว�มว่� กจิกรรมทีเ่ก่ียวกบัก�รทำ�นติกิรรม สญัญ�หรอืก�รดำ�เนนิก�รใด ๆ  กบัผูอ้ืน่  

ท�งก�รเงิน ท�งธุรกิจ หรือก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย”๑๙ หม�ยคว�มว่� ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�กระทำ�ขึ้น 

เพือ่หลกีเลีย่งมใิห้ต้องตกอยูภ่�ยใต้บงัคบัแห่งพระร�ชบญัญตันิี ้หรอืธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอือ�จเกีย่วข้องกบั 

ก�รกระทำ�คว�มผดิมลูฐ�นหรอืก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ย ทัง้นี ้ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ�ธรุกรรม

เพียงครั้งเดียวหรือหล�ยครั้ง และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รพย�ย�มกระทำ�ธุรกรรมดังกล่�วด้วย

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด” หม�ยคว�มว่�

(๑)๒๐ เงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ม�จ�กก�รกระทำ�ซึง่เป็นคว�มผดิมลูฐ�นหรอืคว�มผดิฐ�นฟอกเงนิหรอื

จ�กก�รสนบัสนนุหรอืช่วยเหลอืก�รกระทำ�ซึง่เป็นคว�มผดิมลูฐ�นหรอืคว�มผดิฐ�นฟอกเงนิและให้รวมถงึเงนิ

หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิดมูลฐ�นหรือคว�มผิดฐ�นฟอกเงิน

(๒) เงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ม�จ�กก�รจำ�หน่�ย จ่�ย โอนด้วยประก�รใด ๆ  ซึง่เงนิหรอืทรพัย์สินต�ม 

(๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินต�ม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่�ทรัพย์สินต�ม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีก�รจำ�หน่�ย จ่�ย โอน หรือเปลี่ยนสภ�พไปกี่ครั้ง

และไม่ว่�จะอยู่ในคว�มครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปร�กฏหลักฐ�นท�งทะเบียน

ว่�เป็นของบุคคลใด

 ๑๖ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๗ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “คว�มผิดมูลฐ�น” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๘ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “คว�มผดิมลูฐ�น” วรรคสอง เพิม่โดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบั
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๙ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๒๐ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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“สถ�บันก�รเงิน” หม�ยคว�มว่�

(๑)๒๑ ธน�ค�รพ�ณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บัน

ก�รเงิน และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจที่มีกฎหม�ยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพ�ะ

(๒)๒๒ บริษัทหลักทรัพย์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

(๓)๒๓ (ยกเลิก)

(๔) บริษัทประกันชีวิตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันชีวิต และบริษัทประกันวิน�ศภัยต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย

(๕)๒๔ สหกรณ์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสหกรณ์ เฉพ�ะสหกรณ์ทีม่ทีนุดำ�เนนิก�รซึง่มมีลูค่�หุน้รวมตัง้แต่

สองล้�นบ�ทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับก�รรับฝ�กเงิน ให้กู้ให้สินเชื่อ รับจำ�นองหรือรับ

จำ�นำ�ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ม�ซึ่งเงินและทรัพย์สินต่�ง ๆ โดยวิธีใด ๆ

(๖) นิติบุคคลที่ดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รเงินต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

“กองทุน”๒๕ หม�ยคว�มว่� กองทุนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

“คณะกรรมก�ร” หม�ยคว�มว่� คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

“กรรมก�ร” หม�ยคว�มว่� กรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ และให้หม�ยคว�มรวมถงึ

ประธ�นกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินด้วย

“พนักง�นเจ้�หน้�ที่” หม�ยคว�มว่� ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

“เลข�ธิก�ร” หม�ยคว�มว่� เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

“รองเลข�ธิก�ร” หม�ยคว�มว่� รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

“สำ�นักง�น” หม�ยคว�มว่� สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

“รัฐมนตรี” หม�ยคว�มว่� รัฐมนตรีผู้รักษ�ก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ม�ตร� ๔ ให้น�ยกรฐัมนตรรีกัษ�ก�รต�มพระร�ชบญัญตันิี ้และให้มอีำ�น�จแต่งตัง้พนกัง�นเจ้�หน้�ที่

กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประก�ศเพื่อปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประก�ศนั้น เมื่อได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้วให้ใช้บังคับได้

 ๒๑ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “สถ�บันก�รเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๒ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “สถ�บันก�รเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๓ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว�่ “สถ�บนัก�รเงนิ” (๓) ยกเลิกโดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒๔ ม�ตร� ๓ นิย�มคำ�ว่� “สถ�บันก�รเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒๕ ม�ตร� ๓ นยิ�มคำ�ว่� “กองทุน” เพิม่โดยพระร�ชบัญญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด ๑

บททั่วไป

ม�ตร� ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภ�พทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด

แหล่งที่ม�ของทรัพย์สินน้ัน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่�ก่อน ขณะหรือหลังก�รกระทำ�คว�มผิด มิให้ต้อง 

รับโทษหรือรับโทษน้อยลงในคว�มผิดมูลฐ�น หรือ

(๒) กระทำ�ด้วยประก�รใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ�พร�งลักษณะที่แท้จริงก�รได้ม�แหล่งที่ตั้ง ก�ร

จำ�หน่�ย ก�รโอน ก�รได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด

(๓)๒๖ ได้ม� ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้ม� ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่�

เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด

ผู้นั้นกระทำ�คว�มผิดฐ�นฟอกเงิน

ม�ตร� ๖ ผู้ใดกระทำ�คว�มผิดฐ�นฟอกเงิน แม้จะกระทำ�นอกร�ชอ�ณ�จักรผู้นั้นจะต้องรับโทษ 

ในร�ชอ�ณ�จักรต�มที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัตินี้ ถ้�ปร�กฏว่�

(๑) ผู ้กระทำ�คว�มผิดหรือผู ้ร ่วมกระทำ�คว�มผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู ่ใน

ประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำ�คว�มผดิเป็นคนต่�งด้�ว และได้กระทำ�โดยประสงค์ให้คว�มผดิเกดิขึน้ในร�ชอ�ณ�จกัร 

หรือรัฐบ�ลไทยเป็นผู้เสียห�ย หรือ

(๓) ผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นคนต่�งด้�ว และก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ยของรัฐที่ 

ก�รกระทำ�เกดิขึน้ในเขตอำ�น�จของรฐันัน้ ห�กผูน้ัน้ได้ปร�กฏตวัอยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัรและมไิด้มกี�รส่งตวัผู้นัน้

ออกไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดน

ทั้งนี้ ให้นำ�ม�ตร� ๑๐ แห่งประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช้บังคับโดยอนุโลม

ม�ตร� ๗ ในคว�มผิดฐ�นฟอกเงิน ผู้ใดกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหน่ึงดังต่อไปน้ี ต้องระว�งโทษ 

เช่นเดียวกับตัวก�รในคว�มผิดนั้น

(๑) สนบัสนนุก�รกระทำ�คว�มผดิหรอืช่วยเหลือผู้กระทำ�คว�มผิดก่อนหรอืขณะกระทำ�คว�มผิด

(๒) จัดห�หรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ย�นพ�หนะ สถ�นที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำ�ก�รใด ๆ 

เพื่อช่วยให้ผู้กระทำ�คว�มผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ใน 

ก�รกระทำ�คว�มผิด

ผู้ใดจัดห�หรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำ�นัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิด� ม�รด�บุตร ส�มี หรือภริย�

ของตนให้พ้นจ�กก�รถูกจับกุม ศ�ลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้สำ�หรับ

คว�มผิดนั้นเพียงใดก็ได้

 ๒๖ ม�ตร� ๕ (๓) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ม�ตร� ๘ ผู้ใดพย�ย�มกระทำ�คว�มผิดฐ�นฟอกเงิน ต้องระว�งโทษต�มที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิด

นั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำ�คว�มผิดสำ�เร็จ

ม�ตร� ๙ ผูใ้ดสมคบโดยก�รตกลงกนัตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพือ่กระทำ�คว�มผดิฐ�นฟอกเงนิ ต้องระว�ง

โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น

ถ้�ได้มีก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�นฟอกเงินเพร�ะเหตุที่ได้มีก�รสมคบกันต�มวรรคหนึ่งผู้สมคบกันนั้น

ต้องระว�งโทษต�มที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น

ในกรณทีีค่ว�มผดิได้กระทำ�ถงึขัน้ลงมอืกระทำ�คว�มผดิ แต่เนือ่งจ�กก�รเข้�ขดัขว�งของผูส้มคบทำ�ให้

ก�รกระทำ�นั้นกระทำ�ไปไม่ตลอดหรือกระทำ�ไปตลอดแล้วแต่ก�รกระทำ�นั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำ�ก�ร

ขัดขว�งนั้น คงรับโทษต�มที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่�นั้น

ถ้�ผู้กระทำ�คว�มผิดต�มวรรคหนึ่งกลับใจให้คว�มจริงแห่งก�รสมคบต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ก่อนที่จะ

มีก�รกระทำ�คว�มผิดต�มที่ได้สมคบกัน ศ�ลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือลงโทษผู้น้ันน้อยกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด

ไว้เพียงใดก็ได้

ม�ตร� ๑๐ เจ้�พนกัง�น สม�ชิกสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร สม�ชกิวฒุสิภ� สม�ชกิสภ�ท้องถิน่ ผูบ้รหิ�รท้องถิน่  

ข้�ร�ชก�ร พนักง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้�หน้�ที่ของรัฐ พนักง�นองค์ก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ 

กรรมก�รหรือผู้บริห�รหรือพนักง�นรัฐวิส�หกิจ กรรมก�ร ผู้จัดก�รหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำ�น�จในก�ร

จดัก�รของสถ�บนัก�รเงนิ หรอืกรรมก�รขององค์กรต่�ง ๆ  ต�มรฐัธรรมนญู ผูใ้ดกระทำ�คว�มผดิต�มหมวดนี้  

ต้องระว�งโทษเป็นสองเท่�ของโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น๒๗

กรรมก�ร อนุกรรมก�ร กรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�ร หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�ม 

พระร�ชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำ�คว�มผิดต�มหมวดนี้ ต้องระว�งโทษเป็นส�มเท่�ของโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับ

คว�มผิดนั้น

ม�ตร� ๑๑ กรรมก�ร อนุกรรมก�ร กรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�รพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

เจ้�พนักง�น หรือข้�ร�ชก�รผู้ใดกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร หรือกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่ง

หน้�ที่ในก�รยุติธรรมต�มท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ� อันเกี่ยวเนื่องกับก�รกระทำ�คว�มผิดต�ม

หมวดนี้ ต้องระว�งโทษเป็นส�มเท่�ของโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น

ข้�ร�ชก�รก�รเมือง สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒิสภ� สม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�ร 

ท้องถิ่นผู้ใดร่วมในก�รกระทำ�คว�มผิดกับบุคคลต�มวรรคหนึ่งไม่ว่�ในฐ�นะตัวก�ร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  

ต้องระว�งโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำ�คว�มผิดต�มวรรคหนึ่ง๒๘

ม�ตร� ๑๒ ในก�รปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้กรรมก�ร อนุกรรมก�ร กรรมก�รธุรกรรม 

เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�ร และพนักง�นเจ้�หน้�ที่เป็นเจ้�พนักง�นต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

 ๒๗ ม�ตร� ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒๘ ม�ตร� ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด ๒

ก�รร�ยง�นและก�รแสดงตน

ม�ตร� ๑๓ เม่ือมีก�รทำ�ธุรกรรมกับสถ�บันก�รเงิน ให้สถ�บันก�รเงินมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�

ธุรกรรมนั้นต่อสำ�นักง�น เมื่อปร�กฏว่�ธุรกรรมดังกล่�วเป็น

(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่�เกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง หรือ

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่�จะเป็นธุรกรรมต�ม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ต�ม

ในกรณีท่ีปร�กฏว่�มีข้อเท็จจริงใดท่ีเก่ียวข้องหรืออ�จจะเป็นประโยชน์ในก�รยืนยันหรือยกเลิก 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถ�บันก�รเงินได้ร�ยง�นไปแล้ว ให้สถ�บันก�รเงินร�ยง�นข้อเท็จจริงน้ันให้

สำ�นักง�นทร�บโดยไม่ชักช้�

ม�ตร� ๑๔๒๙ ในกรณีท่ีปร�กฏในภ�ยหลังว่�มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�ธุรกรรมใดที่ได้กระทำ�ไปแล้ว 

โดยมิได้มีก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถ�บันก�รเงินต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ให้ 

สถ�บันก�รเงินร�ยง�นให้สำ�นักง�นทร�บโดยไม่ชักช้�

ม�ตร� ๑๕ ให้สำ�นักง�นที่ดินกรุงเทพมห�นคร สำ�นักง�นที่ดินจังหวัด สำ�นักง�นที่ดินส�ข� และ

สำ�นกัง�นทีด่นิอำ�เภอ มหีน้�ทีต้่องร�ยง�นต่อสำ�นกัง�น เมือ่ปร�กฏว่�มกี�รขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม

เกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์ที่สถ�บันก�รเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีก�รชำ�ระด้วยเงินสดเป็นจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

(๒) เมือ่อสงัห�รมิทรพัย์มมีลูค่�ต�มร�ค�ประเมนิเพือ่เรยีกเกบ็ค่�ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละ

นติกิรรมเกนิกว่�ทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นก�รโอนในท�งมรดกให้แก่ท�ย�ทโดยธรรม หรอื

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ม�ตร� ๑๕/๑๓๐ เมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ศุลก�กรผู้ใดได้รับแจ้งร�ยก�รเกี่ยวกับก�รนำ�เงินตร�ไม่ว่�

จะเป็นเงินตร�หรือเงินตร�ต่�งประเทศต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงินเข้�ม�ในหรือ

ออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่�รวมกันถึงจำ�นวนที่คณะกรรมก�รกำ�หนดให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ศุลก�กร 

ดังกล่�วรวบรวมและจัดส่งข้อมูลท่ีได้รับแจ้งน้ันไปยังสำ�นักง�น ทั้งนี้ต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และแบบก�ร 

แจ้งร�ยก�ร ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

จำ�นวนเงนิตร�หรอืเงนิตร�ต่�งประเทศทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนดต�มวรรคหนึง่ ต้องไม่น้อยกว่�จำ�นวน

ที่ผู้นำ�เงินตร�ที่นำ�เข้�ม�ในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งร�ยก�รต�มที่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�ร 

แลกเปลี่ยนเงินกำ�หนด

ม�ตร� ๑๖ ให้ผู้ประกอบอ�ชีพดังต่อไปน้ีมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อสำ�นักง�นในกรณี

เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ 

 ๒๙ ม�ตร� ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๐ ม�ตร� ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ผู้ประกอบอ�ชีพต�ม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพย�น

หลกัฐ�นอนัสมควรว่�มกี�รทำ�ธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอือ�จเกีย่วข้องกบัก�รกระทำ�คว�มผดิมลูฐ�นหรอืคว�ม

ผิดฐ�นฟอกเงินกับผู้ประกอบอ�ชีพต�ม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จสั่ง

เป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอ�ชีพดังกล่�วร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อสำ�นักง�น

(๑) ผู้ประกอบอ�ชีพเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�ร ก�รให้คำ�แนะนำ� หรือก�รเป็นที่ปรึกษ�ในก�รทำ�

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับก�รลงทุนหรือก�รเคลื่อนย้�ยเงินทุนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

ที่ไม่ใช่สถ�บันก�รเงินต�มม�ตร� ๑๓

(๒) ผูป้ระกอบอ�ชพีค้�อญัมณ ีเพชรพลอย ทองคำ� หรอืเครือ่งประดบัทีป่ระดบัด้วยอญัมณ ีเพชร

พลอย หรือทองคำ�

(๓) ผู้ประกอบอ�ชีพค้�หรือให้เช่�ซื้อรถยนต์

(๔) ผู้ประกอบอ�ชีพเกี่ยวกับน�ยหน้�หรือตัวแทนซื้อข�ยอสังห�ริมทรัพย์

(๕) ผูป้ระกอบอ�ชพีค้�ของเก่�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคมุก�รข�ยทอดตล�ดและค้�ของเก่�

(๖) ผู้ประกอบอ�ชีพเก่ียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับสำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่

สถ�บันก�รเงินต�มประก�ศกระทรวงก�รคลังเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

หรือต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน

(๗) ผู้ประกอบอ�ชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถ�บันก�รเงินต�มประก�ศกระทรวง

ก�รคลังเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน

(๘) ผู้ประกอบอ�ชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถ�บันก�รเงินต�มประก�ศกระทรวงก�รคลัง 

เกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน

(๙) ผูป้ระกอบอ�ชพีเกีย่วกบัก�รชำ�ระเงนิท�งอเิล็กทรอนกิส์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมดแูล

ธุรกิจบริก�รก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์๓๑

(๑๐)๓๒ ผูป้ระกอบอ�ชพีทีด่ำ�เนนิธรุกจิท�งก�รเงนิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปล่ียน

เงนิทีม่ใิช่เป็นสถ�บนัก�รเงนิ ซึง่ปร�กฏผลจ�กก�รประเมนิคว�มเส่ียงทีเ่กีย่วกบัก�รฟอกเงนิหรอืก�รสนบัสนนุ

ท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยว่�มีคว�มเสี่ยงที่อ�จถูกใช้เป็นช่องท�งในก�รฟอกเงินหรือก�รสนับสนุน 

ท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย ทั้งนี้ ต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ในกรณีท่ีปร�กฏว่�มีข้อเท็จจริงใดท่ีเก่ียวข้องหรืออ�จจะเป็นประโยชน์ในก�รยืนยันหรือยกเลิก 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีได้ร�ยง�นไปต�มวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่�วร�ยง�นข้อเท็จจริงนั้นให้

สำ�นักง�นทร�บโดยไม่ชักช้�

ให้นำ�คว�มในม�ตร� ๑๔ ม�ใช้บังคับกับผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี

ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นดังกล่�ว เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดฐ�นฟอกเงินเสียเอง๓๓

 ๓๑ ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๒ ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๓ ม�ตร� ๑๖ วรรคส�ม เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘



 16 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ม�ตร� ๑๖/๑๓๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพย�นหลักฐ�นต�มสมควรว่�มูลนิธิ สม�คมหรือ

องค์กรไม่แสวงห�กำ�ไรใด มีก�รทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย ให้

สำ�นักง�นโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รธุรกรรม มีอำ�น�จสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สม�คมหรือองค์กร

ไม่แสวงห�กำ�ไรน้ันช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับก�รทำ�ธุรกรรมหรือสั่งระงับก�รทำ�ธุรกรรมดังกล่�วไว้เป็นก�ร

ชัว่คร�วเป็นเวล�ต�มทีส่ำ�นกัง�นกำ�หนด และในกรณทีีม่เีหตจุำ�เป็นเลข�ธกิ�รหรอืพนกัง�นเจ้�หน้�ทีท่ีไ่ด้รบั

มอบหม�ยเป็นหนงัสอืจ�กเลข�ธกิ�รอ�จเข้�ไปในสถ�นทีด่ำ�เนนิง�นของมลูนธิ ิสม�คมหรอืองค์กรไม่แสวงห�

กำ�ไรนั้นในระหว่�งเวล�พระอ�ทิตย์ขึ้นถึงพระอ�ทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบต�มที่จำ�เป็นได้

ม�ตร� ๑๗ ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๔ ม�ตร� ๑๕ และม�ตร� ๑๖ ให้เป็นไปต�มแบบ 

ระยะเวล� หลักเกณฑ์ และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ม�ตร� ๑๘ ธรุกรรมใดทีร่ฐัมนตรเีหน็สมควรให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๕ 

และม�ตร� ๑๖ ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ม�ตร� ๑๙ ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๔ ม�ตร� ๑๕ และม�ตร� ๑๖ ซึ่งผู้ร�ยง�นกระทำ�

โดยสุจริต ห�กก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่บุคคลใดผู้ร�ยง�นไม่ต้องรับผิด

ม�ตร� ๒๐ ให้สถ�บันก�รเงินและผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ จัดให้ลูกค้�แสดงตนทุกครั้งก่อน

ก�รทำ�ธุรกรรมต�มท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต้องกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อขจัดอุปสรรคในก�รแสดงตนของ

คนพิก�รหรือทุพพลภ�พด้วย เว้นแต่ลูกค้�ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว๓๕

ก�รแสดงตนต�มวรรคหนึ่งให้เป็นไปต�มวิธีก�รที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด

ม�ตร� ๒๐/๑๓๖ สถ�บนัก�รเงนิและผูป้ระกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกำ�หนดนโยบ�ย 

ก�รรับลูกค้� ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่อ�จเกี่ยวกับก�รฟอกเงินของลูกค้�และต้องดำ�เนินก�รตรวจสอบเพื่อ

ทร�บข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้�เม่ือเริ่มทำ�ธุรกรรมคร้ังแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนส้ินสุดดำ�เนินก�ร

เมื่อมีก�รปิดบัญชีหรือยุติคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�

ก�รตรวจสอบเพือ่ทร�บข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้�ต�มวรรคหนึง่จะมขีอบเขตเพยีงใดให้เป็นไปต�มหลกั

เกณฑ์และวธิกี�รทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวงเกีย่วกบัก�รแสดงตนและก�รพสูิจน์ทร�บลูกค้� ก�รตรวจท�นบญัชี

ลูกค้� และก�รติดต�มคว�มเคลื่อนไหวท�งบัญชีของลูกค้�ที่ได้รับก�รแจ้งจ�กสำ�นักง�น

ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสองม�ใช้บังคับกับผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอ�ชีพที่มีลักษณะอย่�งใดให้เป็นไปต�มที่

กำ�หนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นก�รก่อคว�มเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอ�ชีพร�ยย่อย

และประช�ชนที่เก่ียวข้องจนเกินสมควร และต้องดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์ในก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รฟอกเงินเท่�นั้น๓๗

 ๓๔ ม�ตร� ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๕ ม�ตร� ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๖ ม�ตร� ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๗ ม�ตร� ๒๐/๑ วรรคส�ม เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ม�ตร� ๒๑๓๘ เมือ่มกี�รทำ�ธรุกรรมต�มม�ตร� ๑๓ ให้สถ�บนัก�รเงนิบนัทกึข้อเทจ็จรงิต่�ง ๆ  เกีย่วกบั 

ธุรกรรมดังกล่�วต�มแบบ ร�ยก�ร หลักเกณฑ์ และวิธีก�ร ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ม�ตร� ๒๑/๑๓๙ ห้�มมิให้ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผย

ข้อมูลหรือกระทำ�ด้วยประก�รใด ๆ อันอ�จทำ�ให้ลูกค้�หรือบุคคลภ�ยนอกทร�บเกี่ยวกับก�รตรวจสอบเพื่อ

ทร�บข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้� ก�รร�ยง�นธุรกรรมหรือก�รส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำ�นักง�น เว้นแต่เป็นก�ร

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือต�มคำ�สั่งศ�ลหรือเป็นก�รเปิดเผยข้อมูลระหว่�งสำ�นักง�นใหญ่กับส�ข�ของผู้มี 

หน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ ท่ีตั้งอยู่ในหรือต่�งประเทศเพื่อดำ�เนินก�รอันเกี่ยวเนื่องกับ

ก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ร�ยง�นทีส่ำ�นกัง�นได้รบัต�มหมวดนีถ้อืเป็นคว�มลบัในร�ชก�รเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รต�มพระร�ช

บญัญตันิี ้และให้เลข�ธกิ�รเป็นผูร้บัผดิชอบในก�รจดัเกบ็รกัษ�และใช้ประโยชน์จ�กข้อมลูดงักล่�วเฉพ�ะเพือ่

ก�รปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ม�ตร� ๒๑/๒๔๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้�ได้ ให้สถ�บันก�รเงินและผู้ประกอบอ�ชีพดังกล่�วร�ยง�นให้สำ�นักง�น

ทร�บโดยทันที

ในกรณีที่สำ�นักง�นได้ตรวจสอบร�ยง�นต�มวรรคหน่ึงแล้ว เห็นว่�มีหลักฐ�นอันควรเช่ือได้ว่�มี 

ก�รกระทำ�คว�มผิดมูลฐ�นหรือคว�มผิดฐ�นฟอกเงิน ให้มีอำ�น�จส่ังให้สถ�บันก�รเงินหรือผู้ประกอบอ�ชีพ

ดังกล่�ว ระงับก�รทำ�ธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำ�ก�ร

ม�ตร� ๒๑/๓๔๑ เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้สำ�นักง�นมีหน้�ที่จัดให้มี

ก�รฝึกอบรมเกีย่วกบัก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ และก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รสนบัสนนุ

ท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย ให้แก่ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖

เมื่อผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ มีเจ้�หน้�ที่ที่ได้รับก�รฝึกอบรมต�มวรรคหนึ่ง

แล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับก�รฝึกอบรมดังกล่�วปฏิบัติหน้�ที่ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นหรือควบคุมก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

ก�รจดัให้ลกูค้�แสดงตน และก�รตรวจสอบเพือ่ทร�บข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้�ให้ถกูต้องต�มพระร�ชบญัญตันิี้

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขในก�รจัดให้มีก�รฝึกอบรมต�มวรรคหนึ่ง และก�รจัดให้ผู้ได้รับก�ร

ฝึกอบรมปฏิบัติหน้�ที่ต�มวรรคสอง ให้เป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

ม�ตร� ๒๒๔๒ เว้นแต่จะได้รบัแจ้งเป็นหนงัสอืจ�กพนกัง�นเจ้�หน้�ทีใ่ห้ปฏิบตัเิป็นอย่�งอืน่ ให้สถ�บนั

ก�รเงินเก็บรักษ�ร�ยละเอียด ดังนี้

(๑) เกี่ยวกับก�รแสดงตนต�มม�ตร� ๒๐ เป็นเวล�ห้�ปีนับแต่วันที่มีก�รปิดบัญชีหรือยุติคว�ม

สัมพันธ์กับลูกค้�

 ๓๘ ม�ตร� ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓๙ ม�ตร� ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๐ ม�ตร� ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๑ ม�ตร� ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๒ ม�ตร� ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑



 18 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

(๒) เกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต�มม�ตร� ๒๑ เป็นเวล�ห้�ปีนับแต่ได้มีก�รทำ�

ธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

ให้นำ�คว�มใน (๑) ม�ใช้บังคับกับผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ ด้วย๔๓

ม�ตร� ๒๒/๑๔๔ ภ�ยใต้บังคับม�ตร� ๒๐/๑ วรรคส�ม ให้ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และ

ม�ตร� ๑๖ เก็บรักษ�ร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�ต�มม�ตร� 

๒๐/๑ เป็นเวล�สิบปีนับแต่วันท่ีมีก�รปิดบัญชีหรือยุติคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� แต่ก่อนพ้นกำ�หนดเวล�สิบปี 

ดังกล่�ว ห�กมีเหตุจำ�เป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติน้ีสำ�หรับลูกค้� 

ร�ยใด ให้เลข�ธิก�รแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้�ท่ีร�ยง�นดังกล่�วเก็บรักษ�ร�ยละเอียดของลูกค้�ร�ยนั้น 

ต่อไปอีกไม่เกินห้�ปีนับแต่พ้นเวล�สิบปีก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีก�รเก็บรักษ�ร�ยละเอียดต�มวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

ม�ตร� ๒๓ บทบญัญตัใินหมวดนีม้ใิห้ใช้บงัคบัแก่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย

หมวด ๓

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

ม�ตร� ๒๔๔๕ ให้มคีณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิคณะหนึง่เรยีกโดยย่อว่� “คณะ

กรรมก�ร ปปง.” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต�มผลก�รคัดเลือกต�มม�ตร� ๒๔/๑ โดย

คว�มเห็นชอบของวุฒิสภ� เป็นกรรมก�ร

(๒) ปลัดกระทรวงก�รคลัง ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเลข�ธิก�ร 

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ อัยก�รสูงสุด ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทยและ

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เป็นกรรมก�ร

(๓) เลข�ธิก�รเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

ให้คณะกรรมก�รทัง้สบิห้�คนเลอืกกรรมก�รผูท้รงคณุวฒุติ�ม (๑) เป็นประธ�นกรรมก�รคนหนึง่และ

รองประธ�นกรรมก�รอีกคนหนึ่ง

ให้คณะกรรมก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลข�นุก�ร

กรรมก�รต�ม (๒) อ�จมอบหม�ยให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองหรือตำ�แหน่งไม่ตำ่�กว่�ระดับอธิบดีหรือ 

เทียบเท่�ซึ่งมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�รม�เป็นกรรมก�รแทนก็ได้

ม�ตร� ๒๔/๑๔๖ ให้มคีณะกรรมก�รสรรห�บคุคลเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวฒุปิระกอบด้วย ผู้แทนศ�ล

 ๔๓ ม�ตร� ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๔๔ ม�ตร� ๒๒/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๕ ม�ตร� ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔๖ ม�ตร� ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ฎกี� ผูแ้ทนศ�ลรฐัธรรมนญู และผูแ้ทนศ�ลปกครองสงูสดุ โดยให้เลือกกนัเองให้กรรมก�รคนหนึง่ เป็นประธ�น 

กรรมก�รสรรห� และให้คณะกรรมก�รสรรห�มหีน้�ทีส่รรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวฒุโิดยวธิกี�รรบัสมคัรบคุคลทีม่ี 

คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้�มต�มม�ตร� ๒๔/๒ และให้คัดเลือกกรรมก�รผู้ทรงคุณวฒุจิ�กร�ยชือ่บคุคล

ทีม่กี�รสมคัรดงักล่�วให้ได้จำ�นวนหกคน แล้วนำ�เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมก�รผูท้รงคณุวฒุติ�ม

ม�ตร� ๒๔ (๑) ทัง้นี ้ภ�ยในเก้�สบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตทุำ�ให้ต้องมกี�รคดัเลอืกบคุคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งดงักล่�ว

กรรมก�รสรรห�ต�มวรรคหน่ึง จะต้องไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง และไม่มีประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสียที่ขัดต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ในขณะที่ได้รับก�รแต่งตั้งและในระหว่�งปฏิบัติหน้�ที่

ให้สำ�นักง�นรับผิดชอบง�นเลข�นุก�รและง�นธุรก�ร ในก�รดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่ง และให ้

คณะกรรมก�รสรรห�ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นต�มที่รัฐมนตรีกำ�หนด

ม�ตร� ๒๔/๒๔๗ ผู้ได้รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้�ม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

(๒) มีอ�ยุไม่เกินเจ็ดสิบปี

(๓) ดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีหรือหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกรมขึ้นไป หรือเป็น

หรือเคยเป็นหัวหน้�หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจหรือหัวหน้�หน่วยง�นอื่นของรัฐ หรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รง

ตำ�แหน่งตั้งแต่รองศ�สตร�จ�รย์ขึ้นไปในด้�นหนึ่งด้�นใดต�ม (๔)

(๔) มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญหรือประสบก�รณ์ด้�นเศรษฐศ�สตร์ ก�รเงิน ก�รคลังหรือกฎหม�ย 

และเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน และก�รต่อต้�นก�ร

สนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง สม�ชิกพรรคก�รเมือง หรือกรรมก�รหรือ 

เจ้�หน้�ทีพ่รรคก�รเมอืงภ�ยในระยะเวล�ห้�ปีก่อนวนัทีส่มคัร

(๖) ไม่เป็นกรรมก�ร ผู้จัดก�ร ที่ปรึกษ� หรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้�ยกันในกิจก�ร

ของผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้�งหุ้นส่วนบริษัทหรือ

บุคคลใดที่มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มพระร�ชบัญญัตินี้ หรือประกอบอ�ชีพหรือวิช�ชีพอย่�งอื่นหรือประกอบก�ร

ใด ๆ อันขัดต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัตินี้

(๗) ไม่เป็นผู้พิพ�กษ�ศ�ลยุติธรรม ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลปกครองกรรมก�รก�ร

เลือกตั้ง ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน กรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละล�ยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละล�ยทุจริต

(๙) ไม่เคยต้องคำ�พิพ�กษ�ให้จำ�คุก เว้นแต่ในคว�มผิดอันได้กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิด

ลหุโทษ

(๑๐) ไม่เคยต้องคำ�พิพ�กษ�อันถึงที่สุดว่�กระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่คว�มผิดฐ�นฟอกเงิน

คว�มผิดต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับย�เสพติด คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน คว�มผิดต�ม 

กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

 ๔๗ ม�ตร� ๒๔/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ย คว�มผดิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รค้�

มนษุย์ คว�มผดิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รมส่ีวนร่วมในองค์กรอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ 

หรือคว�มผิดต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจ�กร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐ หรือรัฐวิส�หกิจเพร�ะ

ทุจริตต่อหน้�ที่หรือถือว่�กระทำ�ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบในวงร�ชก�ร

(๑๒) ไม่เคยต้องคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ม�ตร� ๒๕๔๘ ให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จหน้�ที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอม�ตรก�ร คว�มเหน็ และข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วกบัก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ

และก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำ�กบัดแูล ตดิต�มและประเมนิผลก�รปฏบิตัขิองสำ�นกัง�นต�มพระร�ชบญัญตันิีห้รอืกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๓) กำ�กบั ดแูล และควบคมุให้คณะกรรมก�รธรุกรรม สำ�นกัง�น และเลข�ธกิ�รปฏบิตัหิน้�ทีอ่ย่�ง

เป็นอสิระและส�ม�รถตรวจสอบได้ รวมทัง้ระงบัหรอืยบัยัง้ก�รกระทำ�ใดของคณะกรรมก�รธรุกรรมสำ�นกัง�น 

และเลข�ธิก�รที่เห็นว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติหรือเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�น

(๔) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รประเมินคว�มเส่ียงที่เกี่ยวกับก�รฟอกเงินหรือก�ร

สนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รทำ�ธุรกรรมของหน่วยง�นของรัฐหรือกิจก�ร 

บ�งประเภทที่ไม่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มพระร�ชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวท�งปฏิบัติเพื่อป้องกัน

คว�มเสี่ยงดังกล่�ว

(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�ส่ัง หรือกำ�หนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำ�น�จ

ของคณะกรรมก�รธุรกรรม รวมตลอดท้ังออกระเบียบหรือประก�ศอื่นใดที่พระร�ชบัญญัตินี้กำ�หนดให้เป็น

อำ�น�จของคณะกรรมก�ร ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำ�หนดให้ประช�ชน

ต้องปฏิบัติ ต้องประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำ�เนินก�รต่อไป

(๗) ว�งระเบียบในก�รดำ�เนินก�รกับข้อมูลหรือเอกส�รเพื่อใช้เป็นพย�นหลักฐ�นในก�รปฏิบัติต�ม 

พระร�ชบญัญตันิีห้รอืกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๘) ปฏิบัติก�รอื่นต�มพระร�ชบัญญัตินี้หรือต�มที่มีกฎหม�ยบัญญัติให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของ 

คณะกรรมก�ร

หลักเกณฑ์และวิธีก�รคัดเลือกต�ม (๖) ให้เป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

ม�ตร� ๒๖ กรรมก�รผูท้รงคณุวฒุซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งส่ีปีนบัแต่วนัแต่งตัง้  

และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงว�ระเดียว

ม�ตร� ๒๗ นอกจ�กก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระต�มม�ตร� ๒๖ กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ

(๑) ต�ย

 ๔๘ ม�ตร� ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๒) ล�ออก

(๓)๔๙ ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให้ออกโดยคว�ม

เห็นชอบของวุฒิสภ�

(๔) เป็นบุคคลล้มละล�ย

(๕) เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถหรือคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ

(๖) ได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก

ในกรณีที่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่�งที่กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมี

ว�ระอยู่ในตำ�แหน่งไม่ว่�จะเป็นก�รแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำ�แหน่งเท่�กับ

ว�ระที่เหลืออยู่ของกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ม�ตร� ๒๘ ในกรณีท่ีกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิดำ�รงตำ�แหน่งครบว�ระแล้วแต่ยังมิได้มีก�รแต่งตั้ง

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระปฏิบัติหน้�ที่ไปพล�ง

ก่อนจนกว่�จะมีก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

ม�ตร� ๒๙๕๐ ก�รประชุมของคณะกรรมก�รต้องมกีรรมก�รม�ประชมุไม่น้อยกว่�กึง่หนึง่ของจำ�นวน

กรรมก�รทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นในที่ประชุม ในกรณีที่ประธ�นกรรมก�รไม่ม�ประชุมหรือไม่อ�จ

ปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้รองประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นในที่ประชุม และในกรณีที่ประธ�นกรรมก�รและ 

รองประธ�นกรรมก�รไม่ม�ประชุมหรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้กรรมก�รซึ่งม�ประชุมเลือกกรรมก�ร 

คนหนึ่งเป็นประธ�นในที่ประชุม

ก�รวนิจิฉยัชีข้�ดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้�งม�ก กรรมก�รคนหนึง่ให้มเีสียงหนึง่ในก�รลงคะแนนถ้�

คะแนนเสียงเท่�กัน ให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข�ด เว้นแต่ก�รคัดเลือก

บุคคลต�มม�ตร� ๒๕ (๖) ก�รให้เลข�ธิก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มม�ตร� ๔๕ (๓) หรือก�รวินิจฉัยชี้ข�ดต�ม

ม�ตร� ๔๙ วรรคส�ม ต้องมีคะแนนเสียงม�กกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่

ม�ตร� ๓๐ คณะกรรมก�รจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�และเสนอคว�มเห็นในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รก็ได้และให้นำ�ม�ตร� ๒๙ ม�ใช้บังคับกับก�ร

ประชุมของคณะอนุกรรมก�รโดยอนุโลม

ม�ตร� ๓๑ ให้กรรมก�รและอนุกรรมก�รได้รับค่�ตอบแทนต�มที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด

หมวด ๔

คณะกรรมก�รธุรกรรม

ม�ตร� ๓๒๕๑ ให้มีคณะกรรมก�รธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

 ๔๙ ม�ตร� ๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๐ ม�ตร� ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๑ ม�ตร� ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๑) บุคคลซึ่งได้รับก�รคัดเลือกต�มม�ตร� ๓๒/๑ จำ�นวนสี่คน เป็นกรรมก�ร

(๒) เลข�ธิก�ร เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมทั้งห้�คนเลือกกรรมก�รต�ม (๑) เป็นประธ�นกรรมก�รคนหนึ่ง

หลักเกณฑ์ วิธีก�รในก�รประชุม และก�รออกคำ�สั่งใด ๆ ของคณะกรรมก�รธุรกรรม ให้เป็นไปต�ม

ระเบียบที่คณะกรรมก�รธุรกรรมกำ�หนดด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

ระเบียบดังกล่�วเมื่อประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้วให้ใช้บังคับได้

ม�ตร� ๓๒/๑๕๒ ให้คณะกรรมก�รตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม คณะกรรมก�รตุล�ก�รศ�ลปกครอง 

คณะกรรมก�รตรวจเงนิแผ่นดนิ และคณะกรรมก�รอยัก�ร แต่ละคณะเสนอร�ยชือ่บคุคลทีซ่ือ่สัตย์สุจรติและ 

มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถอนัจะยงัประโยชน์แก่ก�รปฏบิตักิ�รต�มพระร�ชบญัญตันิีค้ณะละหนึง่คนส่งให้สำ�นกัง�น 

เพือ่เสนอร�ยชือ่ต่อคณะกรรมก�รเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมก�รธรุกรรม ในกรณทีีค่ณะกรรมก�รผูม้สีทิธเิสนอชือ่

คณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รธุรกรรมภ�ยในสี่สิบห้�วันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งจ�กสำ�นักง�นให้เสนอช่ือ ให้คณะกรรมก�รแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหม�ะสมเป็นกรรมก�รธุรกรรมแทนก�ร

เสนอชื่อจ�กคณะกรรมก�รคณะนั้น

ก�รเสนอชือ่ต�มวรรคหนึง่ต้องเสนอพร้อมกบัหนงัสอืแสดงคว�มยนิยอมของผูไ้ด้รบัก�รเสนอชือ่ด้วย

ม�ตร� ๓๒/๒๕๓ กรรมก�รธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� ๒๔/๒ (๑) 

(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้�ร�ชก�รในตำ�แหน่งไม่ตำ่�กว่�

อธิบดีหรือเทียบเท่� หรือตำ�แหน่งอธิบดีผู้พิพ�กษ�ขึ้นไป หรือตำ�แหน่งอธิบดีอัยก�รขึ้นไปหรือเป็นหรือเคย

เป็นหัวหน้�หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ หรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่

รองศ�สตร�จ�รย์ขึ้นไปในด้�นหนึ่งด้�นใดต�มม�ตร� ๒๔/๒ (๔)

ม�ตร� ๓๒/๓๕๔ กรรมก�รธุรกรรมซึ่งคณะกรรมก�รแต่งตั้งมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี 

กรรมก�รธรุกรรมทีพ้่นจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รบัแต่งตัง้อีกได้ แต่ต้องไม่เกนิสองว�ระตดิต่อกนั และให้นำ�ม�ตร� 

๒๗ และม�ตร� ๒๘ ม�ใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มม�ตร� ๒๗ (๓) ให้กรรมก�ร

ธุรกรรมซึ่งคณะกรรมก�รแต่งตั้งพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อคณะกรรมก�รให้ออกเนื่องจ�กข�ดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� ๓๒/๒

ในกรณทีีก่รรมก�รธรุกรรมพ้นจ�กตำ�แหน่งและยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมก�รธรุกรรมแทนตำ�แหน่งทีว่่�งให้

กรรมก�รทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้�ทีต่่อไปได้ แต่กรรมก�รธรุกรรมทีเ่หลอือยูน่ัน้ต้องมจีำ�นวนไม่น้อยกว่�ส�มคน

ม�ตร� ๓๓ ก�รประชุมของคณะกรรมก�รธุรกรรมให้นำ�ม�ตร� ๒๙ ม�ใช้บังคับโดยอนุโลม

ม�ตร� ๓๔๕๕ ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมมีอำ�น�จหน้�ที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด

(๒) สั่งยับยั้งก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๓๕ หรือม�ตร� ๓๖

(๓) ดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๔๘

 ๕๒ ม�ตร� ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๓ ม�ตร� ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๔ ม�ตร� ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๕ ม�ตร� ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๔)๕๖  เสนอร�ยง�นก�รปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมก�ร

(๕)๕๗ กำ�กบั ดแูล และควบคมุให้สำ�นกัง�นและเลข�ธกิ�รปฏิบตัหิน้�ทีอ่ย่�งเป็นอสิระและตรวจสอบได้

(๕/๑)๕๘ ออกระเบยีบ ข้อบงัคบั ประก�ศ คำ�สัง่ หรอืกำ�หนดหลกัเกณฑ์ใด ๆ  เพือ่ให้สำ�นกัง�นปฏบิตัิ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำ�น�จของคณะกรรมก�รธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ 

คำ�สั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�หนดและต้องประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

(๖) ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

ม�ตร� ๓๕๕๙ ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัและมพีย�นหลักฐ�นอนัสมควรว่�ธรุกรรมใดเกีย่วข้องหรอื

อ�จเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�คว�มผิดมูลฐ�นหรือคว�มผิดฐ�นฟอกเงิน ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมมีอำ�น�จสั่ง

เป็นหนังสือยับยั้งก�รทำ�ธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดแต่ไม่เกินส�มวันทำ�ก�ร

ในกรณจีำ�เป็นหรอืเร่งด่วน เลข�ธกิ�รจะสัง่ยบัยัง้ก�รทำ�ธรุกรรมต�มวรรคหนึง่ไปก่อนกไ็ด้ แล้วร�ยง�น

ต่อคณะกรรมก�รธุรกรรม

ม�ตร� ๓๖๖๐ ในกรณีท่ีมีพย�นหลักฐ�นเป็นที่เชื่อได้ว่�ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออ�จเกี่ยวข้องกับ 

ก�รกระทำ�คว�มผดิมลูฐ�นหรอืคว�มผดิฐ�นฟอกเงนิ ให้คณะกรรมก�รธรุกรรมมอีำ�น�จสัง่เป็นหนงัสอืยบัยัง้

ก�รทำ�ธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคร�วภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดแต่ไม่เกินสิบวันทำ�ก�ร

ม�ตร� ๓๖/๑๖๑ ในก�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตร� ๓๔ ม�ตร� ๓๕ หรอืม�ตร� ๓๖ ให้คณะกรรมก�ร

ธรุกรรมหรอืเลข�ธกิ�รบนัทกึไว้เป็นหลกัฐ�นในร�ยง�นก�รประชมุคณะกรรมก�รธรุกรรมหรอืในก�รสัง่ก�ร

ของเลข�ธกิ�รว่�มพีย�นหลกัฐ�นใด และผูใ้ดเป็นผูข้อ ผูใ้ช้หรอืสัง่ก�รให้มกี�รดำ�เนนิก�รต�มบทบญัญตัดิงักล่�ว

ม�ตร� ๓๗๖๒ เมื่อคณะกรรมก�รธุรกรรมหรือเลข�ธิก�ร แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งก�รทำ�ธุรกรรมต�ม

ม�ตร� ๓๕ หรือม�ตร� ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รในก�รประชุมคร�ว 

ถัดไป และให้ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติทร�บด้วย

ร�ยง�นต�มวรรคหนึ่งอย่�งน้อยต้องระบุร�ยละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งก�รทำ�ธุรกรรม

(๒) พย�นหลักฐ�นที่ใช้ดำ�เนินก�รต่อบุคคลต�ม (๑)

(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งก�รให้มีก�รดำ�เนินก�ร

(๔) ผลก�รดำ�เนินก�ร

ร�ยง�นต�มม�ตร�นี้ให้ถือเป็นคว�มลับของท�งร�ชก�ร

ในกรณีที่คณะกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติตรวจสอบ

ร�ยง�นต�มวรรคหนึ่งแล้วพบว่�มีก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้ส่งผลก�รตรวจสอบและ

 ๕๖ ม�ตร� ๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๗ ม�ตร� ๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๘ ม�ตร� ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕๙ ม�ตร� ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๐ ม�ตร� ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๑ ม�ตร� ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๒ ม�ตร� ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ แล้วแต่กรณี ให้

คณะกรรมก�รธุรกรรมดำ�เนินก�รต่อไป

ม�ตร� ๓๗/๑๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมก�รธุรกรรมเห็นว่�คดีใดสมควรจัดให้มีม�ตรก�รคุ้มครอง 

ช่วยเหลอืแก่ผูใ้ห้ถ้อยคำ� หรอืผูท้ีแ่จ้งเบ�ะแสหรอืข้อมลูใดอนัเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนนิก�รของคณะกรรมก�ร 

ธรุกรรม ให้คณะกรรมก�รธรุกรรมแจ้งหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องเพือ่ดำ�เนนิก�รให้มมี�ตรก�รในก�รคุ้มครองบคุคล

ดังกล่�ว โดยให้ถือว่�บุคคลดังกล่�วเป็นพย�นท่ีมีสิทธิได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครอง

พย�นในคดอี�ญ� ทัง้นี ้ให้คณะกรรมก�รธรุกรรมเสนอคว�มเหน็ด้วยว่�สมควรใช้ม�ตรก�รทัว่ไปหรอืม�ตรก�ร

พิเศษต�มกฎหม�ยดังกล่�วสำ�หรับบุคคลเหล่�นั้นด้วย๖๔

ในกรณีเกิดคว�มเสียห�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ย อน�มัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่�งหนึ่งอย่�งใดของ

บุคคลต�มวรรคหนึ่ง หรือส�มี ภริย� ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�น หรือบุคคลอื่นที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคล

ดงักล่�ว เพร�ะมกี�รกระทำ�ผดิอ�ญ�โดยเจตน�เนือ่งจ�กก�รดำ�เนนิก�รหรอืก�รให้ถ้อยคำ� หรอืแจ้งเบ�ะแส

หรอืข้อมลูต่อพนกัง�นเจ้�หน้�ที ่ให้บคุคลนัน้มสีทิธยิืน่คำ�ร้องต่อหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบเพือ่ขอรบัค่�ตอบแทน 

เท่�ที่จำ�เป็นและสมควรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�ด้วย

สำ�นักง�นอ�จจัดให้มีค่�ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลต�มวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ต�มระเบียบที่

คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

ม�ตร� ๓๘ เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้กรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร 

และพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นหนังสือจ�กเลข�ธิก�รมีอำ�น�จดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถ�มหรือเรียกให้สถ�บันก�รเงิน ส่วนร�ชก�ร องค์ก�ร หรือหน่วยง�นของรัฐ 

หรือรัฐวิส�หกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องม�เพื่อให้ถ้อยคำ�ส่งคำ�ช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี 

เอกส�ร หรือหลักฐ�นใด ๆ ม�เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

(๒) มีหนังสือสอบถ�มหรือเรียกบุคคลใด ๆ ม�เพื่อให้ถ้อยคำ� ส่งคำ�ชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี 

เอกส�ร หรือหลักฐ�นใด ๆ ม�เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

(๓) เข้�ไปในเคหสถ�น สถ�นที่ หรือย�นพ�หนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่� มีก�รซุกซ่อนหรือ

เก็บรักษ�ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับก�รกระทำ�คว�มผิด หรือพย�นหลักฐ�นที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�น 

ฟอกเงนิ เพ่ือตรวจค้นหรอืเพือ่ประโยชน์ในก�รตดิต�ม ตรวจสอบ หรอืยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สนิ หรอืพย�นหลกัฐ�น  

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�ห�กเน่ินช้�กว่�จะเอ�หม�ยค้นม�ได้ทรัพย์สินหรือพย�นหลักฐ�นดังกล่�วนั้น 

จะถูกยักย้�ย ซุกซ่อน ทำ�ล�ย หรือทำ�ให้เปลี่ยนสภ�พไปจ�กเดิม

ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�ม (๓) ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยต�มวรรคหนึ่งแสดงเอกส�ร

มอบหม�ยและบัตรประจำ�ตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำ�ตัวต�มวรรคสองให้เป็นไปต�มแบบที่รัฐมนตรีกำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

บรรด�ข้อมูลที่ได้ม�จ�กก�รให้ถ้อยคำ� คำ�ชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกส�ร หรือหลักฐ�นใด ๆ  

ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพ�ะของบุคคล สถ�บันก�รเงิน ส่วนร�ชก�ร องค์ก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ หรือ

 ๖๓ ม�ตร� ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๖๔ ม�ตร� ๓๗/๑ วรรคหนึง่ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

รัฐวิส�หกิจ ให้เลข�ธิก�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดเก็บรักษ�และใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลนั้น

ม�ตร� ๓๘/๑๖๕ ภ�ยใต้บังคับแห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่

ต�มพระร�ชบญัญตันิี ้ให้เลข�ธกิ�ร รองเลข�ธกิ�ร และพนกัง�นเจ้�หน้�ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหม�ยเป็นหนงัสอืจ�ก

เลข�ธกิ�รมอีำ�น�จจบัผูก้ระทำ�คว�มผดิฐ�นฟอกเงนิและบนัทกึถ้อยคำ�ผู้ถกูจบัเพือ่เป็นหลักฐ�นเบือ้งต้น แล้ว

ส่งตัวไปยังพนักง�นสอบสวนโดยไม่ชักช้�แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

ม�ตร� ๓๘/๒๖๖ ผู้ปฏิบัติหน้�ที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้�ที่โดยชอบซ่ึงถูกฟ้องหรือถูกดำ�เนินคดี

อันเนื่องม�จ�กก�รปฏิบัติก�รต�มอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย มีสิทธิได้รับคว�มช่วยเหลือต�มระเบียบที ่

คณะกรรมก�รกำ�หนด แม้จะพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ไปแล้วก็ต�ม

ม�ตร� ๓๙ ให้กรรมก�รธุรกรรมได้รับค่�ตอบแทนต�มที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด

ม�ตร� ๓๙/๑๖๗ (ยกเลิก)

ม�ตร� ๓๙/๒๖๘ (ยกเลิก)

หมวด ๕

สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

ม�ตร� ๔๐๖๙ ให้จัดตั้งสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่� “สำ�นักง�น 

ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนร�ชก�รที่ไม่สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงปฏิบัติหน้�ที่โดยอิสระและ

เป็นกล�ง มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มมตขิองคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รธรุกรรมและปฏบิตังิ�นธรุก�รอืน่

(๒) รับร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมท่ีส่งให้ต�มหมวด ๒ และแจ้งตอบก�รรับร�ยง�นรวมทั้งก�รรับ

ร�ยง�นและข้อมูลเกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรมที่ได้ม�โดยท�งอื่น

(๓)๗๐ รับหรือส่งร�ยง�นหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัติน้ีหรือกฎหม�ยอื่น หรือต�ม

ข้อตกลงที่ได้จัดทำ�ขึ้นระหว่�งหน่วยง�นในประเทศหรือต่�งประเทศ

(๓/๑)๗๑ กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ กำ�กับ ตรวจสอบ และประเมินผลก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ของผูม้หีน้�ทีร่�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมต่อสำ�นกัง�นต�มหลกัเกณฑ์ วธิกี�ร และแนวปฏบิตัติ�มระเบยีบทีค่ณะ

กรรมก�รกำ�หนด

 ๖๕ ม�ตร� ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖๖ ม�ตร� ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๗ ม�ตร� ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๘ ม�ตร� ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๖๙ ม�ตร� ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๗๐ ม�ตร� ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗๑ ม�ตร� ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๓/๒)๗๒ ประเมินคว�มเสี่ยงระดับช�ติที่เกี่ยวกับก�รฟอกเงินหรือก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่

ก�รก่อก�รร้�ยเพื่อจัดทำ�นโยบ�ยและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและ 

ก�รต่อต้�นก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ยเสนอต่อคณะกรรมก�รและคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้แจ้ง

ผลก�รประเมนิคว�มเสีย่งดงักล่�วไปยงัหน่วยง�นกำ�กบัดแูลผูม้หีน้�ทีร่�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ 

และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องเพือ่ดำ�เนนิก�รใด ๆ  ในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิหรอืก�รต่อต้�นก�ร

สนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๓/๓)๗๓ จดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รร่วมกบัส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรฐัทีเ่กีย่วข้องทีจ่ะดำ�เนนิก�รให้

เป็นไปต�มนโยบ�ยและยทุธศ�สตร์ด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิและก�รต่อต้�นก�รสนบัสนนุ

ท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๓/๔)๗๔ แจ้งร�ยช่ือผูม้หีน้�ทีร่�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ ซึง่ไม่ปฏบิตัติ�มพระร�ชบญัญตันิี้  

หรือกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยไปยังหน่วยง�น

กำ�กบัดแูลผูม้หีน้�ทีร่�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ เพือ่พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง

ต่อไป

(๓/๕)๗๕ ส่งเสริมคว�มร่วมมือของประช�ชนเกี่ยวกับก�รให้ข้อมูลข่�วส�รเพื่อก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๔)๗๖ เกบ็ รวบรวมข้อมลู สถติ ิตรวจสอบ และตดิต�มประเมนิผลก�รดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญตันิี้  

และวิเคร�ะห์ร�ยง�นหรือข้อมูลต่�ง ๆ เก่ียวกับก�รทำ�ธุรกรรม และประเมินคว�มเส่ียงที่เกี่ยวกับก�ร 

ฟอกเงินหรือก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

(๕) เก็บรวบรวมพย�นหลักฐ�นเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงก�รที่เกี่ยวกับก�รเผยแพร่คว�มรู้ ก�รให้ก�รศึกษ� และฝึกอบรมในด้�นต่�ง ๆ  ที่

เกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญตันิี ้หรอืช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชนให้มกี�ร

จัดโครงก�รดังกล่�ว

(๗) ปฏิบัติก�รอื่นต�มพระร�ชบัญญัตินี้หรือต�มกฎหม�ยอื่น

ม�ตร� ๔๑๗๗ ให้มีเลข�ธิก�รคนหนึ่งมีหน้�ที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งร�ชก�รของสำ�นักง�นและเป็น

ผู้บังคับบัญช�ข้�ร�ชก�ร พนักง�น และลูกจ้�ง ซึ่งปฏิบัติง�นในสำ�นักง�นขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรีโดยจะให้

มีรองเลข�ธิก�รเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติง�นต�มที่เลข�ธิก�รมอบหม�ยก็ได้

เลข�ธิก�รต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มอิสระต�มที่บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัตินี้

ม�ตร� ๔๒๗๘ ให้เลข�ธิก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนำ�คว�มกร�บบังคมทูล

 ๗๒ ม�ตร� ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๓ ม�ตร� ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๔ ม�ตร� ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๕ ม�ตร� ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๖ ม�ตร� ๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗๗ ม�ตร� ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๗๘ ม�ตร� ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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เพื่อโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้ง ต�มผลก�รคัดเลือกต�มม�ตร� ๒๕ (๖) โดยคว�มเห็นชอบของวุฒิสภ�

ม�ตร� ๔๓ เลข�ธิก�รต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�ม ดังต่อไปนี้

(๑) มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในท�งเศรษฐศ�สตร์ ก�รเงิน ก�รคลัง หรือกฎหม�ย

(๒)๗๙ ดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�ร หรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือเคยดำ�รงตำ�แหน่ง

อธิบดี หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร ซ่ึงหัวหน้�ส่วนร�ชก�รมีฐ�นะ 

เทียบเท่�ปลัดกระทรวง

(๓) ไม่เป็นกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจหรือกิจก�รอื่นของรัฐ

(๔) ไม่เป็นกรรมก�ร ผู้จัดก�ร ที่ปรึกษ� หรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใดที่มีลักษณะง�นคล้�ยกันหรือมี

ผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้�งหุ้นส่วน บริษัท สถ�บันก�รเงินหรือประกอบอ�ชีพ หรือวิช�ชีพอย่�งอื่น หรือ

ประกอบก�รใด ๆ อันขัดต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ม�ตร� ๔๔๘๐ เลข�ธกิ�รมวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งสีปี่นบัแต่วนัทีพ่ระมห�กษตัรย์ิทรงพระกรณุ�โปรด

เกล้�ฯ แต่งตั้ง และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงว�ระเดียว๘๑ 

ให้เลข�ธิก�รได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันคว�มเป็นอิสระและเป็นกล�งในอัตร�ซ่ึงรวมกันกับ 

เงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งแล้วเทียบเท่�กับเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งของปลัดกระทรวง และ

ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่�จะออกจ�กร�ชก�ร

ให้ข้�ร�ชก�รของสำ�นักง�นซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่เป็นตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน และในก�รกำ�หนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุ

พิเศษต้องคำ�นึงถึงภ�ระหน้�ท่ี คุณภ�พของง�น และก�รดำ�รงตนอยู่ในคว�มยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับ 

ค่�ตอบแทนของผู้ปฏิบัติง�นอื่นในกระบวนก�รยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�รโดย

ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กกระทรวงก�รคลัง๘๒

ม�ตร� ๔๕๘๓ นอกจ�กก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว เลข�ธิก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ

(๑) พ้นจ�กร�ชก�รไม่ว่�ด้วยเหตุใด

(๒) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� ๔๓

(๓) คณะกรรมก�รมีมติให้ออก เนื่องจ�กมีเหตุบกพร่องในหน้�ที่อย่�งร้�ยแรงหรือหย่อนคว�ม

ส�ม�รถ หรือมีพฤติก�รณ์ที่ไม่สมควรไว้ว�งใจในคว�มสุจริต โดยคว�มเห็นชอบของวุฒิสภ�

(๔) ต้องคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ม�ตร� ๔๕/๑๘๔ ภ�ยในสองปีนับแต่วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งเลข�ธิก�รจะไปดำ�รง

ตำ�แหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้�งของหน่วยง�นที่เป็นผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ มิได้

ม�ตร� ๔๖ ในกรณีท่ีมีพย�นหลักฐ�นต�มสมควรว่�บัญชีลูกค้�ของสถ�บันก�รเงินเครื่องมือหรือ

 ๗๙ ม�ตร� ๔๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๐ ม�ตร� ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๘๑ ม�ตร� ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๒ ม�ตร� ๔๔ วรรคส�ม เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๘๓ ม�ตร� ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๔ ม�ตร� ๔๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
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อุปกรณ์ในก�รสื่อส�ร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออ�จถูกใช้เพื่อประโยชน์ในก�รกระทำ�คว�มผิด

ฐ�นฟอกเงิน พนักง�นเจ้�หน้�ที่ซึ่งเลข�ธิก�รมอบหม�ยเป็นหนังสือจะยื่นคำ�ขอฝ่�ยเดียวต่อศ�ลแพ่ง เพื่อมี

คำ�สั่งอนุญ�ตให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่เข้�ถึงบัญชี ข้อมูลท�งก�รสื่อส�ร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ม�ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่�วนั้นก็ได้๘๕

ในกรณีต�มวรรคหนึ่ง ศ�ลจะสั่งอนุญ�ตให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ย่ืนคำ�ขอดำ�เนินก�รโดยใช้เครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ใด ๆ ต�มที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญ�ตได้คร�วละไม่เกินเก้�สิบวัน 

เมื่อศ�ลได้สั่งอนุญ�ตต�มคว�มในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลท�งก�ร

สื่อส�ร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ต�มคำ�สั่งดังกล่�ว จะต้องให้คว�มร่วมมือเพื่อให้เป็นไปต�มคว�มในม�ตร�นี้

ม�ตร� ๔๖/๑๘๖ ในก�รปฏบิตักิ�รต�มอำ�น�จหน้�ที ่ห�กพนกัง�นเจ้�หน้�ทีม่คีว�มจำ�เป็นต้องจดัทำ�

เอกส�รหลกัฐ�นหรอืก�รอำ�พร�งตนเพือ่ประโยชน์ในก�รตรวจสอบและรวบรวมพย�นหลกัฐ�นเพือ่ดำ�เนนิก�ร

กบัทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิ ก�รดำ�เนนิคดฐี�นฟอกเงนิหรอืก�รดำ�เนนิคดเีกีย่วกบัก�รสนบัสนนุ

ท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแก่ก�ร 

ก่อก�รร้�ย ให้เลข�ธิก�รมีอำ�น�จสั่งเป็นหนังสือให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รดังกล่�วได้ต�มหลักเกณฑ์ 

วิธีก�ร และเงื่อนไขที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

ม�ตร� ๔๖/๒๘๗ เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้ถือว่�อ�วุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอ�วุธปืนของสำ�นักง�นเป็นอ�วุธปืนเครื่องกระสุนปืน  

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอ�วุธปืนของร�ชก�รทห�รและตำ�รวจที่มีหรือใช้ในร�ชก�รต�มม�ตร� 

๕ (๑) (ก) แห่งพระร�ชบัญญัติอ�วุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียม อ�วุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของสำ�นักง�นเป็นยุทธภัณฑ์ของร�ชก�รทห�รหรือตำ�รวจต�มม�ตร� ๖ (๑)  

แห่งพระร�ชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สำ�นกัง�นจะมอี�วธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และส่ิงเทยีมอ�วธุปืนและยทุธภณัฑ์ 

ชนิดใด ขน�ดใด จำ�นวนเท่�ใด ให้เป็นไปต�มที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด

ก�รมี ใช้ และพ�อ�วุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�น 

เจ้�หน้�ที่ให้เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

ม�ตร� ๔๗ ให้สำ�นักง�นจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ร�ยง�นผล

ก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีอย่�งน้อยให้มีส�ระสำ�คัญ ดังต่อไปนี้

(๑) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัทรพัย์สนิ และก�รดำ�เนนิก�รอืน่ต�มพระร�ชบญัญตันิี้

(๒) ปัญห�และอุปสรรคจ�กก�รปฏิบัติง�น

(๓) ร�ยง�นข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจ�กก�รปฏิบัติต�มอำ�น�จหน้�ที่พร้อมทั้งคว�มเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีต�มวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของ 

คณะรัฐมนตรีต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ�

 ๘๕ ม�ตร� ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๘๖ ม�ตร� ๔๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๗ ม�ตร� ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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หมวด ๖

ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ม�ตร� ๔๘ ในก�รตรวจสอบร�ยง�นและข้อมูลเกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรม ห�กมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�

อ�จมกี�รโอน จำ�หน่�ย ยกัย้�ย ปกปิด หรอืซ่อนเร้นทรพัย์สินใดทีเ่ป็นทรพัย์สินทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผิด  

ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมมีอำ�น�จสั่งยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคร�วมีกำ�หนดไม่เกินเก้�สิบวัน

ในกรณจีำ�เป็นหรอืเร่งด่วน เลข�ธกิ�รจะสัง่ยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สนิต�มวรรคหนึง่ไปก่อน แล้วร�ยง�น

ต่อคณะกรรมก�รธุรกรรม

ก�รตรวจสอบร�ยง�นและข้อมูลเก่ียวกับก�รทำ�ธุรกรรมต�มวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์วิธี

ก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำ�ธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐ�นว่�เงิน

หรือทรัพย์สินในก�รทำ�ธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดเพื่อให้มีคำ�สั่งเพิกถอนก�รยึด

หรืออ�ยัดก็ได้ ทั้งนี้ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

เมือ่คณะกรรมก�รธรุกรรมหรอืเลข�ธกิ�ร แล้วแต่กรณ ีส่ังยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สินหรอืส่ังเพกิถอนก�ร

ยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมก�รธุรกรรมร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร

ม�ตร� ๔๙ ภ�ยใต้บังคับม�ตร� ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปร�กฏหลักฐ�นเป็นที่เชื่อได้ว่�ทรัพย์สินใด

เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับก�รกระทำ�คว�มผิด ให้เลข�ธิก�รส่งเรื่องให้พนักง�นอัยก�รพิจ�รณ�เพื่อยื่นคำ�ร้อง

ขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

ในกรณีที่พนักง�นอัยก�รเห็นว่�เรื่องดังกล่�วยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�ส่ังให้

ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบ�งส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักง�นอัยก�รรีบแจ้งให้เลข�ธิก�รทร�บเพื่อ

ดำ�เนินก�รต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคร�วเดียวกัน

ให้เลข�ธกิ�รรบีดำ�เนนิก�รต�มวรรคสองแล้วส่งเรือ่งเพิม่เตมิไปให้พนกัง�นอยัก�รพจิ�รณ�อกีครัง้หนึง่ 

ห�กพนกัง�นอยัก�รยงัเหน็ว่�ไม่มเีหตพุอทีจ่ะยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลมคีำ�ส่ังให้ทรพัย์สินนัน้ทัง้หมดหรอืบ�งส่วน

ตกเป็นของแผ่นดนิ ให้พนกัง�นอยัก�รรบีแจ้งให้เลข�ธกิ�รทร�บเพือ่ส่งเรือ่งให้คณะกรรมก�รวนิจิฉยัชีข้�ดให้ 

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยช้ีข�ดภ�ยในกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจ�กเลข�ธิก�ร และเมื่อ 

คณะกรรมก�รวนิจิฉยัชีข้�ดเป็นประก�รใดให้พนกัง�นอยัก�รและเลข�ธกิ�รปฏบิตัติ�มนัน้ ห�กคณะกรรมก�ร

มิได้วินิจฉัยชี้ข�ดภ�ยในกำ�หนดเวล�ดังกล่�ว ให้ปฏิบัติต�มคว�มเห็นของพนักง�นอัยก�ร

เมือ่คณะกรรมก�รมคีำ�วนิจิฉยัชีข้�ดไม่ให้ยืน่คำ�ร้องหรอืไม่วนิจิฉยัชีข้�ดภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�และ

ได้ปฏบิตัติ�มคว�มเหน็ของพนกัง�นอยัก�รต�มวรรคส�มแล้ว ให้เรือ่งนัน้เป็นทีส่ดุ และห้�มมใิห้มกี�รดำ�เนนิก�ร 

เกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันน้ันอีก เว้นแต่จะได้พย�นหลักฐ�นใหม่อันสำ�คัญ ซึ่งน่�จะทำ�ให้ศ�ล

มีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่�นี้ ถ้�ไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน

ดังกล่�วภ�ยในสองปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมก�รมีคำ�วินิจฉัยชี้ข�ดไม่ให้ยื่นคำ�ร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ข�ดภ�ยใน

กำ�หนดระยะเวล� ให้สำ�นักง�นดำ�เนินก�รนำ�ทรัพย์สินน้ันส่งเข้�กองทุนและในกรณีที่มีผู้ม�ขอรับคืนโดยใช้

สทิธขิอรบัคนืต�มกฎหม�ยอืน่ซึง่ส�ม�รถทำ�ได้ถงึแม้จะเกนิกว่�กำ�หนดสองปี ให้สำ�นกัง�นส่งคืนทรพัย์สินนัน้
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แก่ผูม้�ขอรับคนื ห�กไม่อ�จส่งคนืทรพัย์สนิได้ให้คนืเป็นเงนิจ�กกองทนุแทน ห�กยงัไม่มผีูม้�รบัคนืเมือ่ล่วงพ้น

ห้�ปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีก�ร ก�รเก็บรักษ�และก�รจัดก�รทรัพย์สินหรือ

เงินในระหว่�งที่ยังไม่มีผู้ม�รับคืน ให้เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ�หนด๘๘

เมือ่ศ�ลรบัคำ�ร้องทีพ่นกัง�นอยัก�รยืน่ต่อศ�ลแล้ว ให้ศ�ลสัง่ให้ปิดประก�ศไว้ทีศ่�ลนัน้ และประก�ศ

อย่�งน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำ�หน่�ยแพร่หล�ยในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอ�จอ้�งว่�เป็นเจ้�ของ

หรอืมส่ีวนได้เสยีในทรพัย์สนิม�ยืน่คำ�ร้องขอก่อนศ�ลมคีำ�สัง่กบัให้ศ�ลสัง่ให้ส่งสำ�เน�ประก�ศไปยงัเลข�ธกิ�ร

เพื่อปิดประก�ศไว้ที่สำ�นักง�นและสถ�นีตำ�รวจท้องท่ีที่ทรัพย์สินน้ันตั้งอยู่และถ้�มีหลักฐ�นแสดงว่�ผู้ใดอ�จ

อ้�งว่�เป็นเจ้�ของหรอืมส่ีวนได้เสยีในทรพัย์สนิ กใ็ห้เลข�ธกิ�รมหีนงัสอืแจ้งให้ผูน้ัน้ทร�บ เพือ่ใช้สทิธดิงักล่�ว 

ก�รแจ้งนัน้ให้แจ้งโดยท�งไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัต�มทีอ่ยูค่รัง้หลงัสดุของผูน้ัน้เท่�ทีป่ร�กฏในหลกัฐ�น

ในกรณีต�มวรรคหนึ่งถ้�ปร�กฏข้อเท็จจริงว่�มีผู้เสียห�ยในคว�มผิดมูลฐ�น ให้เลข�ธิก�รขอให้

พนกัง�นอยัก�รยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลมคีำ�สัง่ให้นำ�ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิไปคนืหรอืชดใช้คนืให้

แก่ผู้เสียห�ยแทนก�รสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่�วตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคร�วเดียวกันและเมื่อศ�ลมีคำ�สั่งให้

คนืทรพัย์สนิหรอืชดใช้ให้ผูเ้สยีห�ยต�มวรรคนีแ้ล้ว ให้สำ�นกัง�นดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มคำ�สัง่ศ�ลโดยเรว็๘๙

ม�ตร� ๕๐ ผูซ้ึง่อ้�งว่�เป็นเจ้�ของทรพัย์สนิทีพ่นกัง�นอยัก�รร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดนิต�มม�ตร� 

๔๙ อ�จยื่นคำ�ร้องก่อนศ�ลมีคำ�สั่งต�มม�ตร� ๕๑ โดยแสดงให้ศ�ลเห็นว่�

(๑) ตนเป็นเจ้�ของทีแ่ท้จรงิ และทรพัย์สนินัน้ไม่ใช่ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิ หรอื

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่�ตอบแทน หรือได้ม�โดยสุจริตและต�มสมควรในท�ง 

ศีลธรรมอันดีหรือในท�งกุศลส�ธ�รณะ

ผู้ซึ่งอ้�งว่�เป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีพนักง�นอัยก�รร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินต�มม�ตร� 

๔๙ อ�จยื่นคำ�ร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศ�ลมีคำ�สั่ง โดยแสดงให้ศ�ลเห็นว่�ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดย

สุจริตและมีค่�ตอบแทน หรือได้ม�ซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและต�มสมควรในท�งศีลธรรมอันดี หรือในท�ง

กุศลส�ธ�รณะ

ม�ตร� ๕๑๙๐ เมื่อศ�ลทำ�ก�รไต่สวนคำ�ร้องของพนักง�นอัยก�รต�มม�ตร� ๔๙ แล้ว ห�กศ�ลเชื่อ

ว่�ทรัพย์สินต�มคำ�ร้องเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับก�รกระทำ�คว�มผิด และคำ�ร้องของผู้ซึ่งอ้�งว่�เป็นเจ้�ของ

ทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินต�มม�ตร� ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น

ของแผ่นดิน

ทรัพย์สินต�มวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจ�กก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินที่ยึดหรืออ�ยัดไว้ 

ให้สำ�นักง�นส่งเข้�กองทุนก่ึงหน่ึง และส่งให้กระทรวงก�รคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้�เป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำ�เนินก�ร

ต�มระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด๙๑

เพือ่ประโยชน์แห่งม�ตร�นี ้ห�กผูอ้้�งว่�เป็นเจ้�ของหรอืผูร้บัโอนทรพัย์สนิต�มม�ตร� ๕๐ วรรคหนึง่ 

เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำ�คว�มผิดมูลฐ�นหรือคว�มผิดฐ�นฟอกเงินม�ก่อน ให้

 ๘๘ ม�ตร� ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘๙ ม�ตร� ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๙๐ ม�ตร� ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๑ ม�ตร� ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�บรรด�ทรัพย์สินดังกล่�วเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดหรือได้รับโอนม�

โดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

ม�ตร� ๕๑/๑๙๒ ในกรณทีีศ่�ลเหน็ว่�ทรพัย์สนิต�มคำ�ร้องไม่เป็นทรพัย์สินทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�ม

ผดิ ให้ศ�ลสัง่คนืทรพัย์สนินัน้ และในกรณเีช่นว่�นี ้ถ้�ไม่มผีูใ้ดขอรบัคนืทรพัย์สนิภ�ยในสองปีนบัแต่วนัทีศ่�ล

มีคำ�สั่งดังกล่�ว ให้สำ�นักง�นนำ�ทรัพย์สินนั้นส่งเข้�กองทุน

ในกรณทีีม่ผีูม้�ขอรบัคนืโดยใช้สทิธขิอรบัคนืต�มกฎหม�ยอืน่ซึง่ส�ม�รถทำ�ได้ถงึแม้จะเกนิกว่�กำ�หนด

สองปีต�มวรรคหนึง่ ให้สำ�นกัง�นส่งคนืทรพัย์สนินัน้แก่ผูม้�ขอรบัคนื ห�กไม่อ�จส่งคนืทรพัย์สนิได้ให้คนืเป็น

เงนิจ�กกองทนุแทน ห�กยงัไม่มผีูม้�รบัคนืเมือ่ล่วงพ้นห้�ปีให้ทรพัย์สนินัน้ตกเป็นของกองทนุ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ 

วิธีก�ร ก�รเก็บรักษ�และก�รจัดก�รทรัพย์สินหรือเงินในระหว่�งที่ยังไม่มีผู้ม�รับคืนให้เป็นไปต�มระเบียบที่

คณะกรรมก�รกำ�หนด๙๓

ม�ตร� ๕๒ ในกรณีที่ศ�ลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต�มม�ตร� ๕๑ ถ้�ศ�ลทำ�ก�รไต่สวน

คำ�ร้องของผู้ซึ่งอ้�งว่�เป็นผู้รับประโยชน์ต�มม�ตร� ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่�ฟังขึ้นให้ศ�ลมีคำ�สั่งคุ้มครอง

สิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะกำ�หนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งม�ตร�นี้ ห�กผู้ที่อ้�งว่�เป็นผู้รับประโยชน์ต�มม�ตร� ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่ง

เกีย่วข้องหรอืเคยเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัผูก้ระทำ�คว�มผิดมลูฐ�นหรอืคว�มผิดฐ�นฟอกเงนิม�ก่อน ให้สันนษิฐ�น

ไว้ก่อนว่�ผลประโยชน์ดังกล่�วเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้ม�โดยไม่สุจริต

ม�ตร� ๕๓ ในกรณทีีศ่�ลสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิต�มม�ตร� ๕๑ ห�กปร�กฏในภ�ยหลงัโดย

คำ�ร้องของเจ้�ของ ผูร้บัโอน หรอืผูร้บัประโยชน์ทรพัย์สนินัน้ ถ้�ศ�ลไต่สวนแล้วเหน็ว่� กรณต้ีองด้วยบทบญัญตัิ

ของม�ตร� ๕๐ ให้ศ�ลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำ�หนดเงื่อนไขในก�รคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ ห�กไม่

ส�ม�รถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ร�ค�หรือค่�เสียห�ยแทน แล้วแต่กรณี

คำ�ร้องต�มวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภ�ยในหนึ่งปีนับแต่คำ�ส่ังศ�ลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด 

และผูร้้องต้องพสิจูน์ให้เหน็ว่� ไม่ส�ม�รถยืน่คำ�ร้องคดัค้�นต�มม�ตร� ๕๐ ได้ เพร�ะไม่ทร�บถงึประก�ศหรอื

หนังสือแจ้งของเลข�ธิก�รหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประก�รอื่น

ก่อนศ�ลมคีำ�สัง่ต�มวรรคหนึง่ ให้ศ�ลแจ้งให้เลข�ธกิ�รทร�บถงึคำ�ร้องดงักล่�ว และให้โอก�สพนกัง�น

อัยก�รเข้�ม�โต้แย้งคำ�ร้องนั้นได้

ม�ตร� ๕๔ ในกรณีท่ีศ�ลมีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดตกเป็นของแผ่นดินต�ม

ม�ตร� ๕๑ ห�กปร�กฏว่�มทีรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิเพิม่ขึน้อกี กใ็ห้พนกัง�นอยัก�รยืน่คำ�ร้อง

ขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำ�คว�มในหมวดนี้ม�ใช้บังคับโดยอนุโลม

ม�ตร� ๕๕ หลังจ�กที่พนักง�นอัยก�รได้ยื่นคำ�ร้องต�มม�ตร� ๔๙ ห�กมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�อ�จมี

ก�รโอน จำ�หน่�ย หรอืยกัย้�ยไปเสยีซึง่ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผิดเลข�ธกิ�รจะส่งเรือ่งให้พนกัง�น

อยัก�รยืน่คำ�ขอฝ่�ยเดยีวร้องขอให้ศ�ลมคีำ�สัง่ยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สนินัน้ไว้ชัว่คร�วก่อนมคีำ�สัง่ต�มม�ตร� ๕๑ 

ก็ได้ เมื่อได้รับคำ�ขอดังกล่�วแล้วให้ศ�ลพิจ�รณ�คำ�ขอเป็นก�รด่วน ถ้�มีหลักฐ�นเป็นที่เช่ือได้ว่�คำ�ขอนั้นมี

เหตุอันสมควร ให้ศ�ลมีคำ�สั่งต�มที่ขอโดยไม่ชักช้�

 ๙๒ ม�ตร� ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๓ ม�ตร� ๕๑/๑ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ม�ตร� ๕๖ เมือ่คณะกรรมก�รธรุกรรมหรอืเลข�ธกิ�ร แล้วแต่กรณ ีได้มคีำ�ส่ังให้ยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สิน

ใดต�มม�ตร� ๔๘ แล้ว ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยดำ�เนินก�รยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สินต�มคำ�สั่ง 

แล้วร�ยง�นให้ทร�บพร้อมทั้งประเมินร�ค�ทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

ก�รยดึหรอือ�ยดัทรพัย์สนิและก�รประเมนิร�ค�ทรพัย์สินทีย่ดึหรอือ�ยดัไว้ ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ 

วิธีก�ร และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำ�ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งม�ใช้บังคับโดยอนุโลม

ม�ตร� ๕๗ ก�รเก็บรักษ�และก�รจัดก�รทรัพย์สินที่คณะกรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร หรือศ�ล  

แล้วแต่กรณี ได้มีคำ�สั่งยึดหรืออ�ยัดไว้ต�มหมวดนี้ ให้เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ�หนด๙๔

ในกรณีที่ทรัพย์สินต�มวรรคหน่ึงไม่เหม�ะสมที่จะเก็บรักษ�ไว้ หรือห�กเก็บรักษ�ไว้จะเป็นภ�ระแก่

ท�งร�ชก�รม�กกว่�ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งอืน่ เลข�ธกิ�รอ�จสัง่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทรพัย์สนินัน้ไปดแูล

และใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นำ�ทรัพย์สินนั้นออกข�ยทอดตล�ด หรือนำ�ไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของท�งร�ชก�รแล้วร�ยง�นให้คณะกรรมก�รทร�บก็ได้

ก�รให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ ก�รนำ�ทรัพย์สินออกข�ยทอดตล�ดหรือ

ก�รนำ�ทรพัย์สนิไปใช้ประโยชน์ของท�งร�ชก�รต�มวรรคสอง ให้เป็นไปต�มระเบยีบทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนด

ถ้�คว�มปร�กฏในภ�ยหลงัว่� ทรพัย์สนิทีน่ำ�ออกข�ยทอดตล�ดหรอืทีน่ำ�ไปใช้เพือ่ประโยชน์ของท�ง

ร�ชก�รต�มวรรคสอง มใิช่ทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวกบัก�รกระทำ�คว�มผดิให้คนืทรพัย์สนินัน้พร้อมทัง้ชดใช้ค่�เสยีห�ย

และค่�เสือ่มสภ�พต�มจำ�นวนทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนด ให้แก่เจ้�ของหรอืผู้ครอบครอง ถ้�ไม่อ�จคืนทรพัย์สิน

ได้ ให้ชดใช้ร�ค�ทรพัย์สนินัน้ต�มร�ค�ทีป่ระเมนิได้ในวนัทีย่ดึหรอือ�ยดัทรพัย์สิน หรอืต�มร�ค�ทีไ่ด้จ�กก�ร

ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตร�สูงสุดของ

ดอกเบีย้เงนิฝ�กประเภทฝ�กประจำ�ของธน�ค�รออมสินในจำ�นวนเงนิทีไ่ด้รบัคืนหรอืชดใช้ร�ค� แล้วแต่กรณี

ก�รประเมนิค่�เสยีห�ยและค่�เสือ่มสภ�พต�มวรรคสี ่ให้เป็นไปต�มระเบยีบทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนด

ม�ตร� ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดใด เป็นทรัพย์สินที่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ต�มกฎหม�ยอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รกับทรัพย์สินนั้นต�มกฎหม�ยดังกล่�ว หรือดำ�เนินก�ร

ต�มกฎหม�ยดังกล่�วแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ท�งร�ชก�รม�กกว่� ก็ให้ดำ�เนินก�รกับทรัพย์สินนั้นต่อไปต�มพระร�ชบัญญัตินี้

ในก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดใดต�มวรรคหน่ึงลักษณะก�ร 

กระทำ�คว�มผดิทีส่ำ�นกัง�นดำ�เนนิก�รจะต้องมลีกัษณะทีอ่�จส่งผลกระทบอย่�งรนุแรงต่อคว�มสงบเรยีบร้อย 

และศีลธรรมอันดีของประช�ชน คว�มมั่นคงของประเทศ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ

ก�รคลงัของประเทศ หรอืเป็นก�รกระทำ�คว�มผดิข้�มช�ตหิรอืเป็นก�รกระทำ�ขององค์กรอ�ชญ�กรรม หรอื

ผูท้รงอทิธพิลทีส่ำ�คญัเป็นตวัก�ร ผูใ้ช้ หรอืผูส้นบัสนนุทัง้นี ้ลักษณะก�รกระทำ�คว�มผิดดงักล่�วให้เป็นไปต�ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมก�รกำ�หนด๙๕

 ๙๔ ม�ตร� ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๕ ม�ตร� ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ม�ตร� ๕๙ ก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ลต�มหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศ�ลแพ่งและให้นำ�ประมวลกฎหม�ยวิธี

พิจ�รณ�คว�มแพ่งม�ใช้บังคับโดยอนุโลม

ในก�รนี้ให้พนักง�นอัยก�รได้รับก�รยกเว้นค่�ฤช�ธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๖/๑

กองทุนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน๙๖

ม�ตร� ๕๙/๑๙๗ ให้จัดตั้งกองทุนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินขึ้นในสำ�นักง�นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รสืบสวนสอบสวน ก�รดำ�เนินคดี ก�รตรวจค้น ก�รยึด

หรอือ�ยดั ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย์สนิ ก�รแจ้งเบ�ะแส ก�รคุม้ครองพย�น หรอืก�รอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน รวมทั้งก�รสนับสนุนหน่วยง�นอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประช�ชนในก�ร

ดำ�เนินก�รนั้น

(๒) ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประช�ชนเกี่ยวกับก�รเผยแพร่และ

ก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร ก�รประชุมหรือก�รจัดก�รศึกษ�อบรม ก�รร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ 

และก�รดำ�เนินก�รเพื่อสนับสนุนม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

(๓) ดำ�เนินกิจก�รอื่นที่จำ�เป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระร�ชบัญญัตินี้

ภ�ยใต้บังคับม�ตร� ๕๙/๖ ให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จกำ�หนดระเบียบก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อให้เป็นไป

ต�มวัตถุประสงค์ต�มวรรคหนึ่ง

ม�ตร� ๕๙/๒๙๘ กองทุนต�มม�ตร� ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) ทรัพย์สินที่ให้นำ�ส่งเข้�กองทุนต�มม�ตร� ๕๑

(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษ�ซึ่งไม่มีก�รขอรับคืนต�มม�ตร� ๔๙ และม�ตร� ๕๑/๑

(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้

(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจ�กหน่วยง�นของรัฐของไทยหรือของต่�งประเทศ

(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจ�กทรัพย์สินต�ม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

ม�ตร� ๕๙/๓๙๙ กองทุนต�มม�ตร� ๕๙/๒ ให้เป็นของสำ�นักง�นโดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นร�ยได้

แผ่นดิน

 ๙๖ หมวด ๖/๑ กองทุนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ม�ตร� ๕๙/๑ ถึง ม�ตร� ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติ
ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๗ ม�ตร� ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๘ ม�ตร� ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๙๙ ม�ตร� ๕๙/๓ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ม�ตร� ๕๙/๔๑๐๐ ก�รรับเงิน ก�รจ่�ยเงิน ก�รเก็บรักษ�เงินกองทุน และก�รเก็บรักษ�ทรัพย์สิน ให้

เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ� หนดโดยคว�มเห็นชอบของกระทรวงก�รคลัง

ม�ตร� ๕๙/๕๑๐๑ อำ�น�จหน้�ที่ในก�รบริห�ร ก�รจัดก�รจัดห�ผลประโยชน์ก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�รของกองทุน ให้เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ�หนดโดย

คว�มเห็นชอบของกระทรวงก�รคลัง

ม�ตร� ๕๙/๖๑๐๒ ค่�ใช้จ่�ยหรือค่�ตอบแทนอื่นใดซ่ึงจำ�เป็นต้องจ่�ยแก่หน่วยง�นบุคคลภ�ยนอก 

พนกัง�นเจ้�หน้�ที ่ข้�ร�ชก�รหรอืเจ้�หน้�ทีใ่นก�รปฏบิตัหิน้�ที ่ช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุก�รปฏบิตัหิน้�ทีเ่พือ่

ให้ก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติน้ีเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่�ยจ�กกองทุน 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของกระทรวงก�รคลัง

ม�ตร� ๕๙/๗๑๐๓ ภ�ยในหกเดือนนับจ�กวันสิ้นปีงบประม�ณ ให้เลข�ธิก�รเสนองบดุลและร�ยง�น

ก�รจ่�ยเงนิของกองทนุในปีทีล่่วงม�แล้ว ซึง่สำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบรบัรองต่อคณะกรรมก�ร

และรัฐมนตรี

หมวด ๗

บทกำ�หนดโทษ

ม�ตร� ๖๐ ผูใ้ดกระทำ�คว�มผดิฐ�นฟอกเงนิ ต้องระว�งโทษจำ�คุกตัง้แต่หนึง่ปีถงึสิบปี หรอืปรบัตัง้แต่

สองหมื่นบ�ทถึงสองแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ม�ตร� ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำ�คว�มผิดต�มม�ตร� ๕ ม�ตร� ๗ ม�ตร� ๘ หรือม�ตร� ๙ ต้องระว�ง

โทษปรับตั้งแต่สองแสนบ�ทถึงหนึ่งล้�นบ�ท

กรรมก�ร ผู ้จัดก�ร หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นของนิติบุคคลต�มวรรคหนึ่ง 

กระทำ�คว�มผิด ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบ�ทถึงสองแสนบ�ท หรือ

ทั้งจำ�ทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่�ตนมิได้มีส่วนในก�รกระทำ�คว�มผิดของนิติบุคคลนั้น

ม�ตร� ๖๑/๑๑๐๔ น�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองผู้ใดใช้หรือสั่งก�รให้

คณะกรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�รหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน 

หรือยับยั้งก�รทำ�ธุรกรรม ยึดหรืออ�ยัด หรือปฏิบัติก�รอื่นต�มพระร�ชบัญญัตินี้โดยมิให้พย�นหลักฐ�นต�ม

สมควรเพื่อกลั่นแกล้งหรือให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในท�งก�รเมือง หรือกระทำ� 

ก�รดังกล่�วโดยทุจริต ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ส�มปีถึงส�มสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบ�ทถึง 

หกแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ๑๐๐ ม�ตร� ๕๙/๔ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๑ ม�ตร� ๕๙/๕ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๒ ม�ตร� ๕๙/๖ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๓ ม�ตร� ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๐๔ ม�ตร� ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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กรรมก�รธุรกรรม เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�รหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ใดปฏิบัติต�มก�รใช้หรือก�ร 

สั่งก�รต�มวรรคหน่ึงโดยมิชอบด้วยพระร�ชบัญญัตินี้ ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ส�มปีถึงส�มสิบปี หรือ 

ปรับตั้งแต่หกหมื่นบ�ทถึงหกแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ม�ตร� ๖๑/๒๑๐๕ ผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร� ๔๕/๑ ต้องระว�งโทษปรับไม่น้อยกว่�ส�มเท่�แต่ไม่เกินหกเท่�

ของค่�ตอบแทนและร�ยได้อื่นที่ได้จ�กก�รทำ�ง�นนั้นคำ�นวณเป็นร�ยปี แต่ต้องไม่น้อยกว่�ห้�แสนบ�ท

ม�ตร� ๖๒๑๐๖ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติ�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๔ ม�ตร� ๑๖ ม�ตร� ๒๐ ม�ตร� ๒๐/๑ ม�ตร� 

๒๑ ม�ตร� ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง ม�ตร� ๒๒ ม�ตร� ๒๒/๑ ม�ตร� ๓๕ หรือม�ตร� ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่ง 

ที่สั่งต�มม�ตร� ๑๖/๑ หรือม�ตร� ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้�นบ�ท และปรับอีก 

ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบ�ทตลอดเวล�ที่ยังฝ่�ฝืนอยู่ หรือจนกว่�จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ ไม่ปฏิบัติต�มม�ตร� ๒๑/๓ วรรคสองต้องระว�ง

โทษปรับไม่เกินห้�แสนบ�ท

ม�ตร� ๖๓๑๐๗ ผู้ใดร�ยง�นหรือแจ้งต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๔ ม�ตร� ๑๖ หรือม�ตร� ๒๑ โดย

แสดงข้อคว�มอันเป็นเท็จ หรือปกปิดคว�มจริงที่ต้องแจ้งให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ทร�บต้องระว�งโทษจำ�คุก 

ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้�หมื่นบ�ทถึงห้�แสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ม�ตร� ๖๔ ผู้ใดไม่ม�ให้ถ้อยคำ� ไม่ส่งคำ�ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกส�รหรือหลักฐ�นต�ม

ม�ตร� ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขว�งหรือไม่ให้คว�มสะดวกต�มม�ตร� ๓๘ (๓) ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผูใ้ดกระทำ�ก�รใด ๆ  ให้บคุคลอืน่ล่วงรูข้้อมลูทีเ่กบ็รกัษ�ไว้ต�มม�ตร� ๓๘ วรรคส่ีเว้นแต่ก�รปฏิบตักิ�ร 

ต�มอำ�น�จหน้�ที่หรือต�มกฎหม�ย ต้องระว�งโทษต�มวรรคหนึ่ง

ม�ตร� ๖๔/๑๑๐๘ คว�มผดิต�มม�ตร� ๖๒ ม�ตร� ๖๓ และม�ตร� ๖๔ ให้คณะกรรมก�รเปรยีบเทยีบ

ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้งมีอำ�น�จเปรียบเทียบได้

คณะกรรมก�รเปรียบเทียบให้มีจำ�นวนห้�คน ประกอบด้วยเลข�ธิก�รเป็นประธ�นกรรมก�รผู้แทน

หน่วยง�นภ�ครฐัทีเ่กีย่วข้องสองคน พนกัง�นสอบสวนต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�หนึง่คน 

โดยมีข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นที่เลข�ธิก�รมอบหม�ยเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

ให้เลข�ธิก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลข�นุก�ร

เมื่อคณะกรรมก�รเปรียบเทียบได้ทำ�ก�รเปรียบเทียบ และผู้ต้องห�ได้ชำ�ระค่�ปรับต�มจำ�นวนและ

ภ�ยในระยะเวล�ท่ีคณะกรรมก�รเปรียบเทียบกำ�หนดแล้ว ให้ถือว่�คดีเลิกกันต�มประมวลกฎหม�ยวิธี

พิจ�รณ�คว�มอ�ญ�

 ๑๐๕ ม�ตร� ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๐๖ ม�ตร� ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๐๗ ม�ตร� ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๐๘ ม�ตร� ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ม�ตร� ๖๔/๒๑๐๙ คว�มผิดที่เปรียบเทียบได้ต�มม�ตร� ๖๒ ถ้�มิได้ฟ้องต่อศ�ลหรือมิได้มีก�ร 

เปรียบเทียบต�มม�ตร� ๖๔/๑ ภ�ยในสองปีนับแต่วันที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจพบก�รกระทำ�คว�มผิดและ

ร�ยง�นให้เลข�ธิก�รทร�บ หรือภ�ยในห้�ปีนับแต่วันกระทำ�คว�มผิด เป็นอันข�ดอ�ยุคว�ม

ม�ตร� ๖๕ ผูใ้ดยกัย้�ย ทำ�ให้เสยีห�ย ทำ�ล�ย ซ่อนเร้น เอ�ไปเสยี ทำ�ให้สญูห�ยหรอืทำ�ให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งเอกส�รหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้�พนักง�นยึดหรืออ�ยัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่�จะตกเป็น

ของแผ่นดินต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินส�มปี หรือปรับไม่เกินส�มแสนบ�ท หรือ 

ทั้งจำ�ทั้งปรับ

ม�ตร� ๖๖๑๑๐ ผู้ใด

(๑) ฝ่�ฝืนม�ตร� ๒๑/๑ หรือ

(๒) รู้หรืออ�จรู้คว�มลับในร�ชก�รเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้กระทำ�ด้วย

ประก�รใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออ�จรู้คว�มลับดังกล่�ว เว้นแต่เป็นก�รปฏิบัติก�รต�มหน้�ที่หรือต�มกฎหม�ย

ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมร�ชโองก�ร

 ชวน หลีกภัย

 น�ยกรัฐมนตรี

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจ�กในปัจจุบันผู้ประกอบอ�ชญ�กรซึ่งกระทำ�คว�มผิด

กฎหม�ยบ�งประเภท ได้นำ�เงนิหรอืทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิน้ันม�กระทำ�ก�รในรูปแบบต่�ง ๆ  อันเป็นก�รฟอกเงิน  

เพือ่นำ�เงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ไปใช้เป็นประโยชน์ในก�รกระทำ�คว�มผดิต่อไปได้อีก ทำ�ให้ย�กแก่ก�รปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�ม

ผิดกฎหม�ยเหล่�นั้น และโดยที่กฎหม�ยที่มีอยู่ก็ไม่ส�ม�รถปร�บปร�มก�รฟอกเงินหรือดำ�เนินก�รกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้

เท่�ทีค่วร ดงันัน้ เพือ่เป็นก�รตัดวงจรก�รประกอบอ�ชญ�กรรมดงักล่�ว สมควรกำ�หนดม�ตรก�รต่�ง ๆ  ให้ส�ม�รถดำ�เนนิก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชบัญญัตินี้

พระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิม่เตมิพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑๑

ม�ตร� ๒ พระร�ชกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชกำ�หนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�กำ�หนด

คว�มผิดเกี่ยวกับก�รก่อก�รร้�ยและเนื่องจ�กก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทำ�ให้ก�ร

ก่อก�รร้�ยรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นก�รกระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติได้ขอให้

ทุกประเทศร่วมมือดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�ที่เป็นก�รก่อก�รร้�ย รวมถึงก�รสนับสนุนท�งทรัพย์สินหรือ

กรณอีืน่ใดทีม่วีตัถปุระสงค์จะนำ�ไปใช้ดำ�เนนิก�รก่อก�รร้�ยเพือ่แก้ไขปัญห�ให้ก�รก่อก�รร้�ยยตุลิงด้วยสมควรกำ�หนดให้คว�ม

ผิดฐ�นก่อก�รร้�ยเป็นคว�มผิดมูลฐ�นต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนำ�ม�ตรก�ร

ต�มกฎหม�ยดงักล่�วม�ใช้ควบคูก่นั ซึง่จะทำ�ให้ก�รบงัคบัใช้ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ในเร่ืองน้ีเป็นไปอย่�งได้ผล โดยท่ีเป็นกรณี

 ๑๐๙ ม�ตร� ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๑๑๐ ม�ตร� ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑๑๑ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้� ๔/๑๑ สิงห�คม ๒๕๔๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ฉุกเฉินท่ีมีคว�มจำ�เป็นรีบด่วนอันมิอ�จหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษ�คว�มปลอดภัยของประเทศและคว�มปลอดภัยส�ธ�รณะ 

จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชกำ�หนดนี้

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๒

ม�ตร� ๒๘ ให้เลข�ธิก�รต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง 

ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนวันที่พระร�ชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลข�ธิก�รต�มพระร�ชบัญญัติน้ีและปฏิบัติหน้�ที่

ต่อไปจนกว่�จะมีก�รแต่งตั้งเลข�ธิก�รคนใหม่

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยทีพ่ระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. 

๒๕๔๒ มบีทบญัญติับ�งประก�รท่ีไม่ส�ม�รถนำ�ม�บังคับใช้ในก�รตดัวงจรก�รประกอบอ�ชญ�กรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิน้

ไปได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ และจ�กก�รที่กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินมุ่งเน้นก�รตัดวงจรก�ร

ประกอบอ�ชญ�กรรมเฉพ�ะในแปดคว�มผดิมลูฐ�น ทำ�ให้ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยทีผ่่�นม�ไม่อ�จช่วยให้ก�รตดัวงจรก�รประกอบ

อ�ชญ�กรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยท่ีกำ�หนดไว้ ท้ังน้ีเน่ืองจ�กในปัจจุบันผู้กระทำ�คว�มผิด

อ�ญ�มูลฐ�นอื่นนอกเหนือจ�กแปดคว�มผิดมูลฐ�นดังกล่�วยังส�ม�รถนำ�เงินและทรัพย์สินที่ได้ม�จ�กก�รกระทำ�คว�มผิดใน

แต่ละคร�วม�ใช้ในก�รสนบัสนนุก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในแปดคว�มผดิมลูฐ�นได้อีก นอกจ�กน้ียงัมข้ัีนตอนในก�รบงัคบัใช้

กฎหม�ยบ�งประก�รไม่อ�จดำ�เนินก�รไปได้อย่�งรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้ก�รตัดวงจรก�รประกอบอ�ชญ�กรรมเป็นไปอย่�งได้

ผลต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้อย่�งแท้จริง ในขณะที่กระบวนก�รบังคับใช้กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รไปได้ด้วยคว�มเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล จำ�เป็นต้องกำ�หนดให้ก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�

ฐ�นอืน่ทีข่ดัต่อคว�มสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประช�ชนหรอืต่อคว�มมัน่คงแห่งรฐัหรอืคว�มมัน่คงท�งเศรษฐกจิของ

ประเทศเป็นคว�มผิดมูลฐ�น จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชบัญญัตินี้

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๑๓

ม�ตร� ๒ พระร�ชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ช 

กิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจ�กปัจจุบันผู้ประกอบอ�ชญ�กรรมเกี่ยวกับคว�มผิด

มูลฐ�นได้ใช้ช่องท�งจ�กก�รประกอบอ�ชีพบ�งประเภทซึ่งมิใช่ก�รดำ�เนินก�รของสถ�บันก�รเงินเป็นแหล่งในก�รฟอกเงิน 

นอกจ�กนี้ พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รแสดงตน

ของลูกค้�ของสถ�บันก�รเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้� เพื่อให้มีร�ยละเอียดของข้อมูลเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งอ�จเป็นช่องท�งให้ผู้ประกอบอ�ชญ�กรรมนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์

ในก�รฟอกเงินได้โดยง่�ย ดังนั้น เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รประกอบอ�ชญ�กรรมเกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดมูลฐ�นให้เป็นไป

อย่�งมีประสิทธิภ�พ สมควรกำ�หนดให้ผู้ประกอบอ�ชีพบ�งประเภทมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อสำ�นักง�นป้องกัน

และปร�บปร�มก�รฟอกเงินและกำ�หนดม�ตรก�รเกี่ยวกับก�รแสดงตนและก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�

ของสถ�บันก�รเงินและผู้ประกอบอ�ชีพบ�งประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับส�กลจึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชบัญญัตินี้

 ๑๑๒ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้� ๑๔/๑ มีน�คม ๒๕๕๑
 ๑๑๓ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้� ๑/๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๒
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๑๔

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยทีพ่ระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ไม่ได้กำ�หนดให้ก�รกระทำ�คว�มผดิอ�ญ�ร้�ยแรงบ�งฐ�นคว�มผดิเป็นคว�มผดิมลูฐ�นส่งผลให้ผูก้ระทำ�คว�มผดิส�ม�รถ

นำ�เงินและทรัพย์สินท่ีได้จ�กก�รกระทำ�คว�มผิดม�ใช้สนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ได้อีก จึงเห็นควรกำ�หนดคว�มผิด 

มลูฐ�นเพิม่เตมิและกำ�หนดกรอบของคว�มผิดมูลฐ�นให้ชดัเจนเพือ่เป็นก�รคุม้ครองสทิธแิละเสรภี�พของประช�ชน นอกจ�กนี้  

ได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิและสำ�นกัง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ 

ที่จะกำ�หนดนโยบ�ยในก�รประเมินคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รฟอกเงินและเสนอแนะแนวท�งเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง กำ�หนดเรื่อง

ม�ตรก�รคุ้มครองพย�น เรื่องตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือนและ 

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนก�รดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดหรือก�รดำ�เนินก�รกับทรัพย์สินเกี่ยวกับก�รกระทำ� 

คว�มผดิ รวมทัง้กำ�หนดให้มคีณะกรรมก�รเปรยีบเทยีบปรบั ทัง้นีเ้พือ่ให้ก�รปฏบิตังิ�นเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พซึง่สอดคล้อง

กับม�ตรฐ�นส�กล จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชบัญญัตินี้

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๕

ม�ตร� ๒ พระร�ชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจ�กวนัประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ� เป็นต้นไป

ม�ตร� ๕๑ ให้เลข�ธิก�รซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระร�ชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเลข�ธิก�ร

ต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัตินี้ 

โดยให้ถอืว่�ระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งก่อนวนัทีพ่ระร�ชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัเป็นระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัตินี้

เมื่อบุคคลซ่ึงดำ�งตำ�แหน่งเลข�ธิก�รต�มวรรคหนึ่งครบว�ระแล้ว คณะรัฐมนตรีอ�จมีมติให้บุคคล 

ดังกล่�วดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินหรือตำ�แหน่งอื่นใดใน 

หน่วยง�นอื่นของรัฐซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่� ทั้งนี้ โดยได้รับเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและ

สิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ตำ่�กว่�ที่ได้รับอยู่เดิมได้

ม�ตร� ๕๒ ให้ดำ�เนินก�รแต่งตั้งกรรมก�รในคณะกรรมก�ร และคณะกรรมก�รธุรกรรมต�มพระ

ร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติน้ีให้แล้ว

เสร็จภ�ยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระร�ชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ในระหว่�งที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่�วให้

กรรมก�รในคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รธุรกรรมซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระร�ชบัญญัตินี้ 

ใช้บงัคบั ปฏบิตัหิน้�ทีต่่อไปจนกว่�จะมกี�รแต่งตัง้กรรมก�รในคณะกรรมก�รหรอืคณะกรรมก�รธรุกรรม ขึน้ 

ใหม่ต�มพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบญัญตัิ

นี้ในระหว่�งเวล�ดังกล่�ว ห�กมีตำ�แหน่งว่�งลง ให้คณะกรรมก�ร หรือคณะกรรมก�รธุรกรรม ประกอบด้วย

กรรมก�รเท่�ที่มีอยู่

ม�ตร� ๕๓ เรือ่งใดทีอ่ยูใ่นระหว่�งดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้�เป็นเรื่องที่ไม่อ�จดำ�เนินก�รต่อไปได้ต�มม�ตร� ๕๘ วรรคสองแห่งพระร�ชบัญญัติป้องกัน

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ� 

 ๑๑๔ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้� ๘/๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖
 ๑๑๕ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้� ๑/๘ ตุล�คม ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ยุติก�รดำ�เนินก�รและให้สำ�นักง�นดำ�เนินก�รส่งเรื่องคืนให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่ 

คณะกรรมก�รจะมีมติให้ดำ�เนินก�รต่อไปเป็นก�รเฉพ�ะร�ย

ม�ตร� ๕๔ ให้น�ยกรัฐมนตรีรักษ�ก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบญัญัติบ�งประก�รทีไ่ม่เหม�ะสมต่อก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงินในปัจจุบนั จึงเห็นควรปรบัปรงุ

บทบญัญตัใินส่วนทีเ่ก่ียวกับคว�มผิดมลูฐ�นสถ�บนัก�รเงนิ ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบัก�รกระทำ�คว�มผดิ และลกัษณะก�รกระทำ�คว�ม

ผดิฐ�นฟอกเงนิ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรม ก�รตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้�และก�รจดัฝึกอบรม และกำ�หนดระยะเวล�

ก�รเก็บรักษ�ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิด และก�รคุ้มครองสิทธิผู้เสียห�ยในคว�มผิดมูลฐ�น และก�รช่วยเหลือ 

ผูป้ฏบิตักิ�รต�มอำ�น�จหน้�ทีแ่ละเพิม่อำ�น�จหน้�ทีข่องสำ�นกัง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิในก�รประเมนิคว�มเสีย่ง 

ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รร่วมกับหน่วยง�นต่�ง ๆ และแจ้งร�ยชื่อผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นซึ่งกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนไปยังหน่วยง�นกำ�กับ 

ดูแลและส่งเสริมคว�มร่วมมือของประช�ชนเพื่อก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รต่อต้�นก�รสนับสนุน 

ท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร้�ย และดำ�เนนิก�รเก่ียวกับก�รปฏิบตักิ�รอำ�พร�ง ก�รมแีละใช้อ�วธุปืนในก�รปฏบิตัหิน้�ที ่นอกจ�กนี้  

ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและคณะกรรมก�รธุรกรรม 

และกำ�หนดวิธีก�รในก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

และกำ�หนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่งดังกล่�ว รวมทั้งปรับปรุงบทกำ�หนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�รและเลข�ธิก�รดงักล่�วเป็นไปโดยอสิระ และก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พและสอดคล้องกบั

ม�ตรฐ�นส�กล จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ชบัญญัตินี้

ช�ญ/ผู้จัดทำ�

๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖

นภ�พร/ปรับปรุง

๑๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๖

ณัฐพร/ตรวจ

๒๐ ธันว�คม ๒๕๕๖

วิศนี/เพิ่มเติม

ปัญญ�/ตรวจ

๑๒ ตุล�คม ๒๕๕๘



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๓ และม�ตร� ๔ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระร�ชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พ

ของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยน�ยกรัฐมนตรีออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้นิติบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นสถ�บันก�รเงินต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) นติบิคุคลเฉพ�ะกจิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนติบิคุคลเฉพ�ะกจิเพือ่ก�รแปลงสินทรพัย์เป็นหลักทรพัย์

(๒) นติบิคุคลทีไ่ด้รบัอนญุ�ตให้ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัปัจจยัชำ�ระเงนิต่�งประเทศต�มกฎหม�ยว่�

ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) บรรษทับรหิ�รสนิทรพัย์สถ�บนัก�รเงนิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบรรษทับรหิ�รสินทรพัย์สถ�บนัก�รเงนิ

(๔) บริษัทบริห�รสินทรัพย์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทบริห�รสินทรัพย์

(๕)๒ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�

(๖)๓ นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกจิก�รซือ้ข�ยล่วงหน้�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รซือ้ข�ยสนิค้�เกษตรล่วงหน้�

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๓

 ชวน หลีกภัย

 น�ยกรัฐมนตรี

 ๑ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้� ๙/๒๗ กันย�ยน ๒๕๔๓
 ๒ (๕) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓ (๖) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม�ตร� ๓ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิห้สถ�บนัก�รเงนิหม�ยคว�มรวมถงึนติบิคุคลทีด่ำ�เนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รเงนิต�มทีก่ำ�หนด

ในกฎกระทรวง ซึ่งมีนิติบุคคลที่ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รเงินบ�งประเภท สมควรกำ�หนดให้เป็นสถ�บันก�รเงินเพื่อให้อยู่

ภ�ยใต้บังคับแห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๒๔

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิย�มคำ�ว่� “สถ�บันก�รเงิน” ในม�ตร� ๓ 

แห่งพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิห้สถ�บนัก�รเงนิหม�ยคว�มว่�นติบิคุคลทีด่ำ�เนนิ

ธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รเงนิต�มทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง สมควรกำ�หนดให้นิตบิคุคลท่ีประกอบธรุกจิสญัญ�ซือ้ข�ยล่วงหน้�

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�และธุรกิจก�รซ้ือข�ยล่วงหน้�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รซือ้ข�ยสนิค้�เกษตรล่วงหน้�

เป็นสถ�บันก�รเงินต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๔ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้� ๘๓/๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๕๔



กฎกระทรวง
กำ�หนดผู้ประกอบอ�ชีพที่ดำ�เนินธุรกิจท�งก�รเงิน  

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงิน 

ที่มิใช่เป็นสถ�บันก�รเงินที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อ

สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และม�ตร� ๑๖ วรรคหน่ึง (๑๐) แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

น�ยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอ�ชีพที่ดำ�เนินธุรกิจท�งก�รเงินต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปลี่ยน

เงินที่มิใช่เป็นสถ�บันก�รเงิน ซ่ึงได้รับอนุญ�ตต�มประก�ศเจ้�พนักง�นควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับก�รประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญ�ตเป็นผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มพระร�ช

บัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช�

 น�ยกรัฐมนตรี

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกัน

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอ�ชีพท่ีดำ�เนินธุรกิจท�งก�รเงินต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงินที่

มิใช่เป็นสถ�บันก�รเงิน ซึ่งปร�กฏผลจ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับก�รฟอกเงินหรือก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�ร

ก่อก�รร้�ยว่�มีคว�มเสี่ยงที่อ�จถูกใช้เป็นช่องท�งในก�รฟอกเงินหรือก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย ทั้งนี้ ต�มที่

กำ�หนดในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ และม�ตร� ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระร�ชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัด

สิทธิและเสรีภ�พของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐  

ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบัญญัติแห่งกฎหม�ย  

น�ยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมของสถ�บันก�รเงินต่อสำ�นักง�นในกรณีที่เป็นธุรกรรมต�มม�ตร� 

๑๓ (๑) และ (๒) ให้กระทำ�เฉพ�ะที่เป็นธุรกรรมดังนี้

(๑) ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๓ (๑) มีจำ�นวนเงินสดตั้งแต่สองล้�นบ�ทหรือกว่�นั้นขึ้นไป

(๒) ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๓ (๒) มีมูลค่�ทรัพย์สินตั้งแต่ห้�ล้�นบ�ทหรือกว่�นั้นขึ้นไป

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๓

    ชวน หลีกภัย

    น�ยกรัฐมนตรี

หม�ยเหตุ : เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม�ตร� ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถ�บันก�รเงินมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อสำ�นักง�นป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน เมื่อปร�กฏว่�ธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงหรือเป็น

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่�เกินกว่�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง สมควรกำ�หนดจำ�นวนเงินในก�รทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด

และกำ�หนดมูลค่�ทรัพย์สินในก�รทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่�วจึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ และม�ตร� ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระร�ชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัด

สิทธิและเสรีภ�พของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐  

ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบัญญัติแห่งกฎหม�ย  

น�ยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ก�รร�ยง�นของสำ�นักง�นที่ดินกรุงเทพมห�นคร สำ�นักง�นที่ดินจังหวัด สำ�นักง�นที่ดิน

ส�ข� และสำ�นักง�นที่ดินอำ�เภอต่อสำ�นักง�น เมื่อปร�กฏว่�มีก�รขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

เกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์ต�มม�ตร� ๑๕ (๑) และ (๒) ให้กระทำ�เฉพ�ะที่มีก�รชำ�ระด้วยเงินสดหรือมูลค่�

ของอสังห�ริมทรัพย์ดังนี้

(๑) ก�รชำ�ระด้วยเงินสดต�มม�ตร� ๑๕ (๑) เป็นจำ�นวนตั้งแต่สองล้�นบ�ทหรือกว่�นั้นขึ้นไป

(๒) อสังห�ริมทรัพย์มีมูลค่�ต�มม�ตร� ๑๕ (๒) ตั้งแต่ห้�ล้�นบ�ทหรือกว่�นั้นขึ้นไป

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๓

    ชวน หลีกภัย

    น�ยกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ และม�ตร� ๑๘ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระร�ชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พ

ของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย น�ยกรัฐมนตรี 

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๕ และม�ตร� ๑๖ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้

(๑) ธรุกรรมทีพ่ระมห�กษตัรยิ ์พระบรมร�ชนิ ีพระรชัท�ย�ท หรอืพระบรมวงศ ์ตัง้แตช่ัน้พระองคเ์จ�้ 

ขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้�ฟ้� เป็นคู่กรณี

(๒) ธุรกรรมท่ีรัฐบ�ล ร�ชก�รส่วนกล�ง ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น รัฐวิส�หกิจ 

องค์ก�รมห�ชน หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี

(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี

 (ก) มูลนิธิชัยพัฒน�

 (ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

 (ค) มูลนิธิส�ยใจไทย

(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังห�ริมทรัพย์ที่ทำ�กับสถ�บันก�รเงิน เว้นแต่

 (ก)๑ ธุรกรรมที่เป็นก�รโอนเงินหรือชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์

 (ข) ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ปน็เรอืกำ�ปัน่ เรอืทีม่รีะว�งตัง้แตห่กตนัขึน้ไป เรอืกลไฟหรอื

เรือยนต์ที่มีระว�งตั้งแต่ห้�ตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย

 ๑ ข้อ ๑ (๔) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



 46 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

 (ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นย�นพ�หนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด

(๕) ก�รทำ�สญัญ�ประกนัวนิ�ศภยั เวน้แตก่�รชดใชค้�่สนิไหมทดแทนต�มสญัญ�ประกนัวนิ�ศภยัที่

ค�ดว่�จะต้องจ่�ยตั้งแต่สิบล้�นบ�ทขึ้นไป

(๖) ก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่ส�ธ�รณประโยชน์หรือก�รได้ม�โดยก�ร

ครอบครองหรอืโดยอ�ยคุว�มต�มม�ตร� ๑๓๘๒ หรอืม�ตร� ๑๔๐๑ แหง่ประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย์

(๗)๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับก�รบริก�ร ดังต่อไปนี้

 (ก) ก�รบริก�รรับชำ�ระเงินแทนเฉพ�ะที่มีมูลค่�น้อยกว่�เจ็ดแสนบ�ท

 (ข) ก�รบริก�รเครือข่�ยบัตรเครดิต

 (ค) ก�รบริก�รเครือข่�ยอีดีซี

 (ง) ก�รบริก�รสวิตช์ชิ่งในก�รชำ�ระเงิน

 (จ) ก�รบริก�รหักบัญชี

 (ฉ) ก�รบริก�รชำ�ระดุล

 (ช) ก�รบริก�รหักบัญชีเช็ค ดร�ฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญ�ใช้เงิน และตร�ส�รท�งก�รเงินอ่ืน ๆ

(๘)๓ ธรุกรรมทีท่ำ�ผ�่นเครือ่งถอนเงนิอตัโนมตัหิรอืผ�่นเครือ่งฝ�กเงนิอตัโนมตั ิเวน้แตก่รณเีปน็ธรุกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

(๙)๔ ธรุกรรมทีเ่ปน็ก�รโอนเงนิหรอืก�รชำ�ระเงนิท�งอเิล็กทรอนกิส์ดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตก่รณเีปน็ธรุกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

 (ก) ก�รโอนเงินหรือก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในสถ�บันก�รเงินหรือภ�ยใน 

ผูป้ระกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) หรอืระหว�่งสถ�บนัก�รเงนิ หรอืระหว�่งผูป้ระกอบอ�ชพีต�ม

ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) หรอืระหว�่งสถ�บนัก�รเงนิกบัผู้ประกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) ทัง้นี้

เฉพ�ะที่ทำ�ขึ้นเพื่อสถ�บันก�รเงินหรือผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่�นั้น

 (ข) ก�รโอนเงินหรือก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในสถ�บันก�รเงินหรือภ�ยใน 

ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพ�ะที่ทำ�ขึ้นเพื่อลูกค้�ร�ยเดียวกันเท่�นั้น

ข้อ ๑/๑๕ ในกรณีท่ีสถ�บันก�รเงินได้ร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่เป็นก�รโอนเงินหรือชำ�ระเงินท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ต�มม�ตร� ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ไม่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๙) อีก

 ๒ ข้อ ๑ (๗) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓ ข้อ ๑ (๘) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๔ ข้อ ๑ (๙) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๕ ข้อ ๑/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ข้อ ๒๖ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๓

 ชวน หลีกภัย

 น�ยกรัฐมนตรี

หม�ยเหต ุ :- เหตผุลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้ คือ โดยทีม่�ตร� ๑๘ แห่งพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�ร 

ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิห้ธุรกรรมใดท่ีรฐัมนตรเีหน็สมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๕ และ

ม�ตร� ๑๖ ให้เป็นไปต�มทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง สมควรกำ�หนดธรุกรรมทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องร�ยง�นดงักล่�ว จงึจำ�เป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๒๗

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดเก้�สิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นก�รสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 

๒๕๔๓) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อกำ�หนดให้ก�รทำ�ธุรกรรมที่

สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินครอบคลุมถึงก�รทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับก�ร

โอนเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ ก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์และก�รบริก�รชำ�ระเงิน จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๖ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้� ๑๙/๒๗ กันย�ยน ๒๕๔๓
 ๗ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้� ๘๙/๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๕๔



กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ และม�ตร� ๑๗ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระร�ชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พ

ของบุคคล ซึ่งม�ตร� ๒๙ ประกอบกับม�ตร� ๓๕ ม�ตร� ๓๗ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย น�ยกรัฐมนตรี 

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๑ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ต�มม�ตร� ๑๓ (๑) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

(๒)  ต�มม�ตร� ๑๓ (๒) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

(๓) ต�มม�ตร� ๑๓ (๓) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

สถ�บันก�รเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน

วิน�ศภัยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๑ แบบ ปปง. ๑ - 

๐๔ - ๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่ก�รทำ�ธุรกรรมใดไม่ส�ม�รถร�ยง�นโดย

ใช้แบบดังกล่�วได้ ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้�ย

กฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สถ�บันก�รเงินอ�จใช้แบบร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบร�ยง�น 

ข้�งต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมต�มม�ตร� ๑๓ (๑) และ (๒) ทีม่กี�รทำ�ธรุกรรมเพือ่ก�รโอนเงนิหรอืชำ�ระ

เงินท�งอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต�มข้อ 

๖ วรรคสอง (๙)

 ๑ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม
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ข้อ ๒ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถ�บันก�รเงินร�ยง�นภ�ยในระยะ

เวล�ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�ร ดังต่อไปนี้

(๑) ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถ�บันก�รเงินร�ยง�นโดยก�รส่ง

แบบร�ยง�นที่ทำ�ขึ้นในระหว่�งวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทำ�ขึ้นในระหว่�งวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง

สำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจ�กวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีก�รทำ�ธุรกรรมนั้น

(๒) ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมต�มม�ตร� ๑๓ (๓) ให้สถ�บนัก�รเงนิร�ยง�นโดยก�รส่งแบบร�ยง�น

ไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ก�รร�ยง�นข้อเทจ็จรงิให้สำ�นกัง�นทร�บต�มม�ตร� ๑๓ วรรคสอง ให้สถ�บนัก�รเงนิร�ยง�นภ�ยใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ปร�กฏข้อเท็จจริงนั้น

ข้อ ๓ แบบร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมต�มม�ตร� ๑๔ ให้ใช้แบบร�ยง�นต�มข้อ ๑ และให้สถ�บนัก�รเงนิ 

ร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�ธุรกรรมที่ได้กระทำ�ไปแล้วโดยมิได ้

มีก�รร�ยง�นเป็นธุรกรรมที่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓

ข้อ ๔ แบบร�ยง�นก�รจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัอสงัห�รมิทรพัย์ต�มม�ตร� ๑๕ (๑) (๒) 

และ (๓) ให้ใช้สำ�เน�คำ�ขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมทีร่บัรองถกูต้อง หรอืแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ข้ีอมลู

ต�มคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่�ว

ข้อ ๕ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๕ (๑) และ (๒) ให้สำ�นักง�นที่ดินกรุงเทพมห�นคร 

สำ�นักง�นที่ดินจังหวัด สำ�นักง�นท่ีดินส�ข� หรือสำ�นักง�นที่ดินอำ�เภอ ร�ยง�นโดยก�รส่งสำ�เน�คำ�ขอ 

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้องที่ทำ�ขึ้นในระหว่�งวันที่ ๑ ถึงวันส้ินเดือน ไปยังสำ�นักง�น 

ภ�ยในห้�วันนับแต่วันถัดจ�กวันสิ้นเดือนที่มีก�รทำ�ธุรกรรมนั้น

สำ�หรบักรณกี�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๕ (๓) ให้ส่งสำ�เน�คำ�ขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมทีร่บัรอง

ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสำ�นักง�นภ�ยในห้�วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อ ๖๒ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

  (๑) ต�มม�ตร� ๑๖ (๑) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๒) ต�มม�ตร� ๑๖ (๒) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๓) ต�มม�ตร� ๑๖ (๓) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๔) ต�มม�ตร� ๑๖ (๔) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๕) ต�มม�ตร� ๑๖ (๕) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๖) ต�มม�ตร� ๑๖ (๖) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๗) ต�มม�ตร� ๑๖ (๗) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๗ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๘) ต�มม�ตร� ๑๖ (๘) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๙) ต�มม�ตร� ๑๖ (๙) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

 ๒ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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ข. ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๙) อ�จใช้ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมโดยใช ้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปร�กฏข้อมูลต�มต�ร�งท้�ยกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

  (๑) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๑) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๒)  ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๒) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๒ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๓)  ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๓) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๔) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๔) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๔ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๕) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๕) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๕ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๖) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๖) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๖ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๗) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๗) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๗ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๘) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๘) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๘ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๙) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ (๙) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๙ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๑๐) ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๑๐ ท้�ยกฎ

กระทรวงนี้

ห�กผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญ�ตให้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ (๙) 

ด้วย ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือร�ยง�นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลต�มต�ร�ง ๙ 

ท้�ยกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๗๓ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอ�ชีพต�ม

ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ร�ยง�นโดยก�รส่งแบบร�ยง�นหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต�มข้อ ๖ 

ไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเดือนถัดไปของเดือนที่มีก�รทำ�ธุรกรรมนั้น

ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอ�ชีพต�ม

ม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ร�ยง�นโดยก�รส่งแบบร�ยง�นหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต�มข้อ ๖ 

ไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ก�รร�ยง�นข้อเท็จจริงให้สำ�นักง�นทร�บต�มม�ตร� ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� 

๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ร�ยง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปร�กฏข้อเท็จจริงนั้น

ข้อ ๗/๑๔ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่เป็นก�รโอนเงินหรือชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ ต�มม�ตร� 

๑๓ หรอืม�ตร� ๑๖ ให้สถ�บนัก�รเงนิและผูป้ระกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ ร�ยง�นทกุครัง้เมือ่มกี�รโอนเงนิ 

หรือชำ�ระเงิน หรือรับก�รโอนเงินของลูกค้�

ข้อ ๘ ก�รส่งแบบร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นต�มกฎกระทรวงนี้ อ�จทำ�ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(๑)  ยื่นต่อเจ้�หน้�ที่ ณ สำ�นักง�น

(๒)  ส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

 ๓ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๔ ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๓)๕ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๘/๑๖ สถ�บันก�รเงินและผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ อ�จร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�ม 

กฎกระทรวงนี้เป็นภ�ษ�อังกฤษได้ แต่เม่ือได้รับแจ้งจ�กสำ�นักง�นให้แปลร�ยง�นหรือข้อมูลก�รทำ�ธุรกรรม 

ดังกล่�วเป็นภ�ษ�ไทย สถ�บันก�รเงินหรือผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ จะต้องจัดทำ�คำ�แปลพร้อมมี

หนังสือรับรองคว�มถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๙๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๓

 ชวน หลีกภัย

 น�ยกรัฐมนตรี

หม�ยเหตุ :- เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม�ตร� ๑๗ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ ม�ตร� ๑๔ ม�ตร� ๑๕ และม�ตร� ๑๖ ให้เป็นไปต�มแบบ 

ระยะเวล� หลักเกณฑ์ และวิธีก�รท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง สมควรกำ�หนดแบบระยะเวล� หลักเกณฑ์ และวิธีก�รร�ยง�น 

ดังกล่�ว จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๘

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำ�หนดเก้�สิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ : - เหตุผลในก�รประก�ศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม�ตร� ๑๓ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิห้สถ�บนัก�รเงนิมหีน้�ทีต้่องร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมต่อสำ�นกัง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�ร

ฟอกเงิน และม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรค

หนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต่อสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน นอกจ�กนี้ ม�ตร� ๑๗ 

แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว บัญญัติให้ก�รร�ยง�นดังกล่�วให้เป็นไปต�มแบบ ระยะเวล� หลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดใน 

กฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวล� หลักเกณฑ์ และวิธีก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมของผู้ประกอบอ�ชีพดังกล่�วให้ 

เหม�ะสม จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ๕ ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๖ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๗ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้� ๑๕/๒๗ กันย�ยน ๒๕๔๓
 ๘ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้� ๘๕/๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๕๔
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[เอกส�รแนบท้�ย]

๑.  แบบร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง. ๑-๐๑)

๒.  แบบร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. ๑-๐๒)

๓.  แบบร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓)

๔.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑)

๕.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่�สินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวิน�ศภัย) (แบบ 

ปปง. ๑-๐๔-๒)

๖.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓)

๗.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๑) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๑)

๘.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๒) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๒)

๙.  แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๓) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๓)

๑๐. แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๔) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๔)

๑๑. แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๕) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๕)

๑๒. แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๖) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๖)

๑๓. แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๗) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗)

๑๔. แบบร�ยง�นธุรกรรมที่ใช้เงินสดต�มม�ตร� ๑๖ (๘) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๘)

๑๕. แบบร�ยง�นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัก�รโอนเงนิหรอืชำ�ระเงนิท�งอเิลก็ทรอนกิส์ต�มม�ตร� ๑๖ 

(๙) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๙)

๑๖. แบบร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๑๐)

๑๗. ภ�คผนวกแนบท้�ยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๔ วรรคหนึ่ง และม�ตร� ๑๗ แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ น�ยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคว�มในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกต�มคว�มในพระร�ช

บัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๔

(๑) สถ�บนัก�รเงนิ ให้ใช้แบบร�ยง�นต�มข้อ ๑ สำ�หรบัธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัและให้สถ�บนั

ก�รเงินร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนบัแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�ธุรกรรมที่ได้กระทำ�ไปแล้วโดย

มิได้มีก�รร�ยง�นเป็นธุรกรรมที่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)

(๒) ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบร�ยง�นต�มข้อ ๖ ข. (๑) ส่วน

ผูป้ระกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบร�ยง�นต�มขอ้ ๖ ข. (๒) และให้ผู้ประกอบอ�ชพี

ดังกล่�วร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่�ธุรกรรมที่ได้กระทำ�ไปแล้ว 

โดยมิได้มีก�รร�ยง�นเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคว�มในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกต�มคว�มในพระร�ช

บัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้คว�ม

ต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมต�มม�ตร� ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำ�นวนเกินกว่�ที่กำ�หนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

  (๑) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๑) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๒) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้�ยกฎกระทรวงนี้



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 54 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

  (๓) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๓) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๔) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๔) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๕) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๕) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๖) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๖) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๗) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๘) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๘) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๙) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๑๐) ต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

  (๑) ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - 

๐๕ - ๑๐ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๒) ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓ 

ท้�ยกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๙) อ�จใช้ก�รร�ยง�นก�รทำ�ธุรกรรมโดยใช ้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปร�กฏข้อมูลต�มต�ร�งท้�ยกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

  (๑) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๑ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๒) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๒ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๓) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๓ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๔) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๔ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๕) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๕ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๖) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๖ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๗) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๗ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๘) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๘ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๙) ก�รร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๙ ท้�ยกฎกระทรวงนี้

  (๑๐) ก�รร�ยง�นก�รทำ� ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลต�มต�ร�ง ๑๐ ท้�ย 

กฎกระทรวงนี้

ผูป้ระกอบอ�ชพีต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ให้ใช้แบบร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมรปูแบบอืน่ทีม่ข้ีอมลู

เดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ห�กผูป้ระกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญ�ตให้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� 

๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้ร�ยง�นโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือร�ยง�นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ข้อมูลต�มต�ร�ง ๙ ท้�ยกฎกระทรวงนี้”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มคว�มต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกต�ม

คว�มในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒
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“ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคส�ม ม�ใช้บังคับกับผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ 

วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม”

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช�

 น�ยกรัฐมนตรี
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เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 83



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 84 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 85



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 86 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 87



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 88 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 89



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 90 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 91



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 92 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 93



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 94 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 95



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 96 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 97



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 98 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 99



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 100 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 101



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 102 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 103



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 104 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 105



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 106 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

	 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน	 107



เรื่อง	การรายงานธุรกรรม

 108 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน



กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินสดและมูลค่�ทรัพย์สินในก�รทำ�ธุรกรรม 

ที่สถ�บันก�รเงินต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท�าธุรกรรมที่สถาบัน 

การเงินต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท�าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส�านักงานในกรณีที่เป็น

ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท�าเฉพาะที่เป็นธุรกรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ�านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรม

ทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่รวมถงึธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัสังหารมิทรพัย์ตาม (๒) ด้วย ให้

รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเม่ือมีมูลค่าทรัพย์สิน

ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป

ข้อ ๔ การรายงานการท�าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคล

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ 

แลกเปลีย่นเงนิต่อส�านกังานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๑) เฉพาะธรุกรรมการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินในก�รทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  

ซึ่งผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ ต้องร�ยง�นต่อ 

สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็น

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

กับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงานในกรณีเป็นธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ให้รายงานในกรณีเป็น

ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมี

จ�านวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(๓) ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) และ (๙) ให้รายงานในกรณเีป็นธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด

มีจ�านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินในก�รทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  

ซึ่งผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ ต้องร�ยง�นต่อ 

สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนเงินในการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๔

“(๔) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

มีจ�านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป”

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
กำ�หนดแบบ ร�ยก�ร หลักเกณฑ์ และวิธีก�รบันทึกข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรฐัมนตร ี

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๓ การบนัทกึข้อเทจ็จรงิต่าง ๆ  เกีย่วกบัธรุกรรมทีส่ถาบนัการเงนิจะต้องรายงานต่อส�านกังานให้ใช้

แบบรายงานการท�าธรุกรรมส�าหรบัธรุกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรอื (๓) แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้ตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗

ข้อ ๔ การบนัทกึข้อเทจ็จรงิตามข้อ ๓ ให้สถาบนัการเงนิผู้บนัทกึข้อเทจ็จรงิลงลายมอืชือ่และเขยีนช่ือ

และนามสกุลด้วยลายมือบรรจงก�ากับไว้ พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้วย

ในกรณทีีผู่ท้�าธรุกรรมมาท�าธรุกรรมด้วยตนเอง ให้บนัทกึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูท้�าธรุกรรมให้ครบถ้วน 

และในกรณีที่มีผู้ร่วมท�าธุรกรรมก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร่วมท�าธุรกรรมให้ครบถ้วนด้วย

ในกรณทีีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืมอบอ�านาจให้ท�าธรุกรรมแทนผูอ้ืน่ ให้บนัทกึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูท้ีม่า

ท�าธุรกรรมแทนผู้อื่นนั้นและผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ�านาจให้ครบถ้วนด้วย

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
กำ�หนดธุรกรรมที่สถ�บันก�รเงินและผู้ประกอบอ�ชีพ  

ต�มม�ตร� ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้�แสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

“ลูกค้า” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา นิตบิุคคล หรือบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมายซึ่งมีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ทีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจดั

ให้มีการแสดงตนและด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคล

ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน

ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็น

ครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๑๐) จัดให้ลูกค้าแสดง

ตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรมที่มี

มูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๘) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อน

การท�าธุรกรรม

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อน

การท�าธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรมดังต่อไปนี้
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(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

(๒) การโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

ข้อ ๘ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องก�าหนดมาตรการและควบคมุดแูลอย่าง

เคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี



ประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีก�รแสดงตนของลูกค้�สถ�บันก�รเงิน 

และผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ

เสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา นิตบิุคคล หรือบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมายซึ่งมีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ทีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจดั

ให้มีการแสดงตนและด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานิติบุคคล หรือบุคคล

ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน

ข้อ ๓ การแสดงตนของลกูค้าซึง่เป็นบคุคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูและหลักฐานดงัต่อไปนี้

(๑) ชื่อเต็ม

(๒) วัน เดือน ปีเกิด

(๓) เลขประจ�าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือ 

เลขประจ�าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�าตัวในเอกสารส�าคัญ 

ประจ�าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี

(๔) ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้านและทีอ่ยูปั่จจบุนักรณทีีไ่ม่ได้อาศยั ณ ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้านและในกรณี

ที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
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(๕) อาชีพ สถานที่ท�างาน

(๖) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

(๗) ลายมือชื่อผู้ท�าธุรกรรม

ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้อง

แสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

(๒) เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี

(๓) หลักฐานส�าคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (ก) ส�าหรบัลกูค้าทีเ่ป็นนติบิคุคลทัว่ไป ได้แก่ หนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนทีน่ายทะเบยีนออก

ให้ไม่เกนิหกเดอืน หรอืในกรณทีีไ่ม่ใช่นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนติบิคุคล

ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน

 (ข) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทีเ่ป็นนติบิคุคล ได้แก่ หนงัสอืแสดงความจ�านงในการท�าธรุกรรม หรอืหนงัสอืแต่งตัง้หรอืหนงัสอืมอบอ�านาจ

 (ค) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่น

ในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ�านาจในการท�าธุรกรรม

 (ง) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารส�าคัญ

อันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น

(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย

(๖) ข้อมลูของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้สร้างความสัมพนัธ์ทางธรุกจิหรอื

ท�าธรุกรรม และบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจทอดสดุท้ายให้สร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืท�าธรุกรรมในกรณี

ที่มี ดังนี้

 (ก) ชื่อเต็ม

 (ข) วัน เดือน ปีเกิด

 (ค) เลขประจ�าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ

เลขประจ�าตวัทีร่ฐับาลหรอืหน่วยงานรฐัเจ้าของสญัชาตอิอกให้ หรอืเลขประจ�าตวัในเอกสารส�าคญัประจ�าตวั

ที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี

 (ง) ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและท่ีอยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและ

ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย

(๗) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจการ

(๘) ตราประทับ ในกรณีที่มี

(๙) ลายมือชื่อผู้มีอ�านาจหรือผู้รับมอบอ�านาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม

ข้อ ๕ การแสดงตนของผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูและหลกัฐานตามข้อ ๓ 

(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้ากับลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ พิจารณาถงึความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายของบรกิาร

หรือผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีส่ร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจินัน้ ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส�าหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

มีความเสี่ยงต�่า อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ 

(๖) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าดังกล่าวส่งส�าเนา

หลักฐานตามข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ท�าธุรกรรมครั้งแรก

การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส�าหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณีก่อนมีการอนุมัติ

ให้ท�าธุรกรรมครั้งแรก

การท�าธุรกรรมท่ีไม่ได้ท�าต่อหน้ากับผู้ท่ีท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้กระท�าได้เฉพาะส�าหรับบริการ

หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงต�่า และให้น�าบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ

แสดงตนของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่ได้ท�าธุรกรรมต่อหน้าส�าหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ที่มีความเสี่ยงต�่าดังกล่าว

ข้อ ๗ การจดัให้ลกูค้าและผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว แสดงข้อมลูและหลกัฐานประกอบการแสดงตน

ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�าหนดมาตรการ 

ในการพิสจูน์ทราบเพือ่ตรวจสอบความถกูต้องและความแท้จรงิของข้อมลูและหลักฐานประกอบการแสดงตน 

ดังกล่าว เช่น ตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสาร ตรวจสอบจากข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง ตรวจสอบ

จากส�าเนาเอกสารที่รับรองถูกต้อง ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�  

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

ัญญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

“ลูกค้า” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา นิตบิุคคล หรือบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมายซึ่งมีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙)

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่าย

หนึง่เป็นผูค้รอบครอง ใช้ จ�าหน่าย หรอืบรหิารจดัการทรพัย์ไม่ว่าด้วยวธิใีด ๆ  เพือ่ประโยชน์ของบคุคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ�านาจ

ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ 

(๙) หรือบุคคลที่ลูกค้าท�าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหน่ึงเรื่องใดซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง 

เสมอภาคหรอืข้อมลูเรือ่งหนึง่เรือ่งใดทีส่ามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ

ผู้เขา้ถงึหรือผู้แสวงหาข้อมลูนัน้ อาจต้องจา่ยหรอืไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพือ่การได้รับขอ้มลูดงักล่าว รวมถึง 



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 119

ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อ 

ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูของรัฐบาล ฝ่ายตลุาการ องค์กรตามรฐัธรรมนญู อยัการ หรอืทหาร ผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิ

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส�าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือ 

ผูร่้วมงานใกล้ชดิ และบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวในองค์การ

ระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือ 

ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเท่าเทียมกับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�าหนด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดและด�าเนินการ

ตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ทัง้นี ้นโยบายและระเบยีบวธิกีารดงักล่าวต้องได้รบั

การทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด�าเนินธุรกิจ

ใหม่รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก�าลังพัฒนาส�าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่

และที่มีอยู่แล้ว

การด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการประเมิน

ความเสี่ยงตามข้อ ๔ วรรคสอง และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการบรรเทาความเส่ียงด้านการ 

ฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายทีอ่าจเกดิขึน้ ก่อนการน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ บรกิารใหม่  

หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๖ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สร้างความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง

ข้อ ๗ ห้ามสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รวมทัง้กรรมการพนกังาน 

ลกูจ้าง ตวัแทนและส�านกังานผูด้�าเนนิการแทน เปิดเผยข้อเทจ็จรงิหรอืกระท�าด้วยประการใด ๆ  อนัอาจมผีล

ท�าให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ

ลูกค้าไปยังส�านักงาน



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 120 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ข้อ ๘ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องใช้ความระมัดระวัง

เป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้

กระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าจะเป็นการท�าให้ลกูค้าหรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลกูค้าทราบ 

ถงึการด�าเนนิการดงักล่าว สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจไม่ด�าเนนิการ 

ตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงานต่อไป

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจถึงการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า

ข้อ ๙ ในการสร้างหรอืด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้า ถ้าสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพี

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้าย สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนนิการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒)  

และ (๓) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมไว้ 

หรือไม่ก็ตาม และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงานต่อไป

หมวด ๒

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุน

ท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบธุรกรรมที่

ลกูค้าได้ท�าขึน้ เพือ่บรหิารความเสีย่งส�าหรบัธรุกรรมทีส่งสยัว่าอาจเกีย่วข้องกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัต่อส�านกังานภายหลงัจากทีไ่ด้

ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�าเนินการตามนโยบาย

และระเบยีบวธิกีารในข้อ ๔ กบัลกูค้าทกุราย ตัง้แต่สร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิจนยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

กับลูกค้าแต่ละราย

ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�าหนดระดับความ 

เข้มข้นในการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�าหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับ

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าโดยในรายที่มีความ 
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เสี่ยงสูงต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มี

ความเสี่ยงต�่า อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ลงได้ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทานและปรับปรุง

ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าท่ีใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ามาพิจารณาในการบริหารความเส่ียง

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและด�าเนินการอย่าง

สม�่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

ส่วนที่ ๒

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบ

เพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�คว�มเสี่ยงสูง

ข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่ต้องด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้อง

ค�านึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันหมายความรวมถึง

ปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่

 (ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน ์

ทีแ่ท้จริงของลกูค้าระบวุ่า ลกูค้าหรอืผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของลูกค้ามลัีกษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้

  ๑) โครงสร้างการถือหุน้มคีวามผดิปกตหิรอืมคีวามซบัซ้อนเกนิกว่าการด�าเนนิธรุกจิตาม

ปกติ

  ๒) ตรงกับข้อมูลที่ส�านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก�าหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง

สูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

  ๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการก�าหนด

  ๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ

  ๕) ถูกพจิารณาโดยนยัอืน่ว่ามคีวามเสีย่งสงูไม่ว่าทางด้านการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 (ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมของลูกค้าด�าเนินไป

อย่างผิดปกติ

(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้า

มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท�าธุรกรรมในพื้นที่เชิง

ภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการก�าหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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ให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) น�าปัจจยัความเสีย่งตาม (๑) และ 

(๒) มาพจิารณาบรหิารความเสีย่งของลกูค้าอย่างเคร่งครดั และในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพี

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ประเมนิถงึปัจจยัความเสีย่งข้างต้นกบัข้อมลูอืน่ ๆ  ของลกูค้าแล้วพบว่าปัจจยั

ตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

ต้องก�าหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น 

ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง

จากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการก�าหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้

ข้อ ๑๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าในระดับท่ีเข้มข้นที่สุดส�าหรับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงโดยอย่างน้อยต้อง

ด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือ 

หลกัฐานในการประกอบกจิการของลกูค้า ข้อมลูแหล่งทีม่าของเงนิหรอืรายได้ ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ 

ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการท�าธุรกรรม การก�าหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) ก�าหนดให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูอ้นมุตักิารสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้าทีม่คีวามเสีย่ง

สูงและอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในกรณี 

ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ  

(๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปฏเิสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืไม่ท�าธรุกรรมหรอื 

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

(๓) ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความ

เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์ทาง

ธรุกจิและความเคลือ่นไหวในการท�าธรุกรรม และเพิม่ความถีใ่นการตรวจสอบและตรวจทานข้อมลูการระบตุวั

ตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ

ส่วนที่ ๓

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบ

เพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�คว�มเสี่ยงตำ่�

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ

ลดระดับความเข้มข้นในการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส�าหรับลูกค้าที่มี

ความเสี่ยงต�่า โดยอาจด�าเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ลดระดบัความเข้มข้นในการขอข้อมลูการระบตุวัตน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมจากประเภท

ของลกูค้า ประเภทของธรุกรรมหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิ มลูค่าของธรุกรรม และความเคล่ือนไหวทางการเงนิ 

หรือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(๒) ลดระดบัความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือ่นไหวทางการเงนิหรอืการด�าเนนิ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า

ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต�่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่

เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่า มีส่วนร่วมในการกระท�าหรือมีการท�า 

ธุรกรรมหรือมีการด�าเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปรับปรุงความเสี่ยงของ

ลกูค้าดงักล่าวให้เป็นลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสงูและด�าเนนิมาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า

ในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๕ ทันที

หมวด ๓

ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�

ส่วนที่ ๑

ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้�ทั่วไป

ข้อ ๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ

(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

(๒) มีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 (ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาท

ขึ้นไป หรือ

 (ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต ่

ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) มีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม

ข้อ ๑๙ (๑) และ (๒)
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ข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้ด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจาก

แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้

(๒) ระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่แท้จริง

(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ�านงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท�าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด�าเนินอยู่ ว่า

ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง 

ข้อมลูทางเศรษฐกิจของลกูค้า ระดบัความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของ

ลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าตามวรรคหนึง่ ให้สอดคล้องกบัผลการบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ 

(๓) ให้แล้วเสรจ็ก่อนหรอืระหว่างการสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้า เว้นแต่มคีวามจ�าเป็นเพือ่มใิห้เป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ

ด�าเนนิการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกทีส่ามารถท�าได้ภายหลังจากทีม่กีารสร้างความสัมพนัธ์ทางธรุกจิ

กบัลกูค้า ทัง้นี ้การด�าเนนิการในภายหลงัการสร้างความสมัพนัธ์ดงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้การบรหิารความเสีย่ง

ด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายทีม่ปีระสทิธภิาพ และไม่กระทบกระเทอืนถงึ 

การระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สนิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย

การระบตุวัตนของลกูค้าและระบผุูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทาง

ที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๒๐ ในกรณทีีม่กีารมอบอ�านาจให้สร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืท�าธรุกรรมในนามของลูกค้าให้

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบ

อ�านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้องด�าเนินการตรวจสอบ

บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
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ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็น

นติบิคุคลหรอืบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 

และ (๙) ด�าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท�าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ

ของลกูค้า ตลอดจนโครงสร้างการบรหิารจดัการหรอืการเป็นเจ้าของและอ�านาจในการควบคมุนติบิคุคลหรอื

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย

ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง

กันทางกฎหมายตามข้อ ๒๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�าเนินการ

เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ดังนี้

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้

 (ก) ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย

และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

 (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ�านาจในการควบคุม ก�ากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการ

ตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทัง้ให้ระบบุคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่มตี�าแหน่งบรหิารระดบัสงู ทัง้นี ้สถาบนัการเงนิ และ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๓) ด้วย

 (ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผล

ประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

 (ก) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่

  ๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ

ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ

  ๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม 

๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคลโดย

วิธีการอื่น ในกรณีที่มี

  ๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ สถาบันการเงิน และ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดา

ที่มีต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น

 (ข) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่

  ๑) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง (ในกรณีที่มี) ผู้รับ 

ผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุมหรือ

การเป็นเจ้าของด้วย

  ๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุช่ือ 

ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์

  ๓) ในกรณทีีเ่ป็นบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายประเภทอืน่ ให้ระบตุวัตนของบคุคล

ที่อยู่ในต�าแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ ได้ 

ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ไม่ท�าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยต่อส�านักงาน

ข้อ ๒๔ การสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิในครัง้ต่อไป สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ (๑) และ (๙) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้จัดท�าไว้แล้วส�าหรับลูกค้า 

รายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

ข้อ ๒๕ ให้เลขาธิการก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา ๑๖ 

(๑) และ (๙) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎ

กระทรวงนี้

ข้อ ๒๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ลกูค้าทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วนและเพยีงพอ ให้ตดิตามและตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วนและให้บรหิาร

ความเสีย่งและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าเมือ่มข้ีอมลูทีค่รบถ้วนและเพยีงพอแล้ว

(๒) ลูกค้าท่ีไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท�าธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็น

ลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช�าระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก�าหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการท�าธุรกรรมครั้งต่อไปทั้งนี้ เพื่อจะได้

ขอข้อมลูจากลกูค้าได้ในโอกาสแรกและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้าตามข้อมลูดงั

กล่าวต่อไป

(๓) ลกูค้าทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วนและเพยีงพอและไม่สามารถตดิตามข้อมลูให้ครบถ้วนและเพยีงพอได้ 

ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว

ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่

เลขาธิการก�าหนด

ส่วนที่ ๒

ผู้รับประโยชน์จ�กกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ ๒๗ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือการ

ประกนัภยัอย่างอืน่ทีม่กีารลงทนุรวมอยูด้่วย นอกจากต้องด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) กรณผีูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลหรอืบคุคลทีม่กีาร

ตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
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(๒) กรณผีูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัได้รบัการก�าหนดโดยลกัษณะพเิศษหรอืโดยสถานะ

หรอืโดยทางอืน่ ให้ระบขุ้อมลูทีเ่กีย่วกบัผูร้บัประโยชน์อย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถระบผุูร้บัประโยชน์ได้ในเวลา

ที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ ๒๘ ให้สถาบันการเงินด�าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของผู้รับประโยชน์ตามข้อ ๒๗ 

(๑) และ (๒) ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ ๒๙ ให้สถาบนัการเงนิก�าหนดให้การพจิารณาข้อมลูเกีย่วกบัผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยั 

เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

กรณทีีพ่บว่าผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภัยตามวรรคหนึง่เป็นนติบิคุคลหรอืเป็นบคุคลทีม่กีาร

ตกลงกนัทางกฎหมายทีม่คีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายให้สถาบนั

การเงนิด�าเนนิมาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าอย่างเข้มข้น รวมถงึด�าเนนิการระบผุูไ้ด้

รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิและตรวจสอบเพือ่ยนืยนัผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของนติบิคุคลหรอืเป็นบคุคลที่

มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรณทีีพ่บว่า ผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภัยเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรอืในกรณี

ทีม่กีารก�าหนดโดยลกัษณะพเิศษหรอืโดยทางอืน่ ให้บคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงเป็นผูร้บัประโยชน์จาก

กรมธรรม์ประกนัภยั สถาบนัการเงนิต้องด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของผูถ้อืกรมธรรม์

ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองนั้นอย่างเคร่งครัดก่อนแจ้งให้ผู้บริหาร

ระดับสูงทราบ และอนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ให้พจิารณารายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัต่อส�านกังาน

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ได้ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธ

การสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ ไม่ท�าธรุกรรม หรอืยตุคิวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบัลูกค้าและพจิารณารายงาน

เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

ข้อ ๓๑ สถาบันการเงินอาจก�าหนดให้ลูกค้าที่ท�าธุรกรรมดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่า

(๑) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�าระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหม่ืนบาท ในแต่ละปีหรือกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่มีการช�าระเบี้ยประกันครั้งเดียว ในจ�านวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนเงิน

หรอืผลประโยชน์อืน่ตามกรมธรรม์ประกนัภยั เมือ่เสยีชีวติ พกิาร หรอืทพุพลภาพส้ินเชิงถาวรเท่านัน้และไม่มี

การสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น

สถาบันการเงินอาจพิจารณาด�าเนินการตามข้อ ๑๖ ส�าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่าตาม (๑) หรือ (๒) 

แล้วแต่กรณีก็ได้
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ส่วนที่ ๓

ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

สำ�หรับผู้ที่ทำ�ธุรกรรมเป็นครั้งคร�ว

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการท�าธุรกรรม

เป็นครั้งคราวตามข้อ ๑๘ (๒) กับบุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายโดยไม่เคยจัดให้มี 

การแสดงตนและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบับคุคล นติบิคุคล หรอืบคุคลทีม่กีารตกลง

กนัทางกฎหมายดงักล่าวมาก่อน ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�าเนนิการ  

ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบข้อมูลของบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๑๙ (๑) 

(๒) และ (๓)

(๒) ตรวจสอบการท�าธุรกรรมในขณะท�าธุรกรรม หรือเมื่อมีการท�าธุรกรรมเสร็จส้ินแล้วหากสงสัย

ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้รายงานการท�าธุรกรรม

ดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

ส่วนที่ ๔

ก�รส่งข้อมูลพร้อมคำ�สั่งโอนเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๓๓ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศส�าหรับลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต ่

ห้าหมืน่บาทขึน้ไป สถาบนัการเงนิผูส่้งค�าสัง่โอนและสถาบนัการเงนิ ผูร้บัค�าสัง่โอนต้องจดัให้ค�าสัง่โอนมข้ีอมลู

ลูกค้า ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน

(๒) หมายเลขบญัชขีองลกูค้าผูส้ัง่โอน กรณทีีล่กูค้าสัง่โอนจากบญัชทีีต่นมอียูก่บัสถาบนัการเงนิผูส่้ง

ค�าสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอน

ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่ง

(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่งโอน หรือหมายเลขประจ�าตัวประชาชนหรือหมายเลขประจ�าตัวบุคคลที่รัฐ

ออกให้ หรือวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด

(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน

(๕) หมายเลขบญัชขีองผูร้บัเงนิกรณทีีเ่ป็นค�าสัง่โอนเงนิเข้าบญัชทีีผู่ร้บัเงนิมอียูก่บัสถาบนัการเงนิผูร้บั

ค�าสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้รับเงินไม่มี

บัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�าสั่ง

ในกรณทีีม่กีารส่งค�าสัง่โอนเงนิเป็นค�าสัง่รวมจากลกูค้าผูส้ัง่โอนรายเดยีวไปยงัผูร้บัเงนิหลายรายสถาบนั

การเงินไม่ต้องส่งหรือรับข้อมูลตามวรรคหน่ึง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่ 
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สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้ส่งค�าส่ังโอนเงิน และในค�าส่ังโอนเงินที่เป็น 

ค�าสัง่รวมดงักล่าวจะต้องมข้ีอมลูต่าง ๆ  ของผูส่้งค�าสัง่โอนและผู้รบัเงนิทัง้หมดรวมอยูใ่นระบบค�าสัง่รวมนัน้ด้วย  

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได้

ข้อ ๓๔ ให้สถาบันการเงินด�าเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าก่อนส่งค�าสั่งโอนเงินไปยัง

สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอน

ข้อ ๓๕ ในกรณทีีม่กีารให้บรกิารโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ภายในประเทศส�าหรบัลกูค้าทีม่มีลูค่าตัง้แต่

ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงิน ผู้ส่งค�าสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับค�าสั่งโอนด�าเนินการส่งและรับ

ข้อมูลของลูกค้าพร้อมค�าสั่งโอนตามข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง เว้นแต่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งสามารถได้รับข้อมูล

ดังกล่าวโดยวิธีอ่ืน ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้ส่ังโอนในกรณีที่ลูกค้าส่ังโอนจากบัญชีที่ตนมีอยู ่

กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่ง หรือให้ส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรม

ในครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่ง

ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนร้องขอหรือได้รับค�าส่ังจากส�านักงาน ให้สถาบันการเงินผู้ส่ง 

ค�าสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้าท่ียังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนหรือ

ส�านักงานแล้วแต่กรณี ภายในสามวันท�าการ

ข้อ ๓๖ ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิเป็นตวักลางในสายการโอนเงนิ ให้ส่งข้อมลูผูโ้อนพร้อมค�าสัง่โอนเงนิ

ตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้โอน ไปยังสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับโอนให้ครบถ้วน

ในกรณีที่มีข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค�าสั่งโอนเงิน ท�าให้ไม่สามารถส่ง

ข้อมูลได้ครบถ้วนตามท่ีได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค�าสั่งโอนต้นทาง สถาบันการเงินตัวกลางต้องเก็บ

รักษาข้อมูลตามค�าสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่ได้รับค�าสั่งโอนเงินนั้น

สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค�าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งค�าสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่ค�าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้ส่งค�าส่ังโอนเงินหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงิน

ตัวกลางต้องมีแนวทางปฏิบัติซ่ึงออกตามนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก�าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค�าสั่งดังกล่าวและ

ก�าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม

ข้อ ๓๗ สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนเงิน ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค�าสั่งโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับผู้ส่งค�าส่ังโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน โดยอาจรวมถึง

มาตรการตรวจสอบในขณะรับค�าสั่ง ในระหว่างด�าเนินการตามค�าสั่ง หรือหลังจากด�าเนินการตามค�าสั่งแล้ว

ข้อ ๓๘ สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนเงิน ต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าผู้รับเงิน

ก่อนจ่ายเงินตามค�าสั่งโอน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน

ข้อ ๓๙ ในกรณทีีม่กีารรบัค�าสัง่โอนเงนิซึง่มข้ีอมลูของผู้ส่งค�าส่ังโอนเงนิหรอืลูกค้าผู้รบัเงนิไม่ครบถ้วน  

สถาบันการเงินผู้รับค�าสั่งโอนเงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการ 

ฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย โดยก�าหนดกระบวนการในการปฏเิสธหรอืระงบัการ

ส่งค�าสั่งดังกล่าวและก�าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
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ข้อ ๔๐ ให้น�าบทบัญญัติในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ

กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทั้งผู้ส่งค�าสั่งและรับค�าสั่งใน

การให้บริการรายเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเก่ียวกับการท�าธุรกรรมของลูกค้าผู้ส่งค�าสั่งโอนและลูกค้าผู้รับ

เงิน เพื่อทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อส�านักงานหรือไม่

(๒) ในการให้บรกิารโอนมลูค่าเงนิข้ามประเทศ หากพบว่ามธีรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั และอาจมี

ผลกระทบหรอืความเสยีหายเกดิขึน้ในประเทศ ให้รายงานการท�าธรุกรรมดงักล่าวเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควร

สงสัยต่อส�านักงาน

ข้อ ๔๑ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีใ่ห้บรกิารโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์

ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ หาก

(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงิน

อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ลีกัษณะให้วงเงนิในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพือ่การช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิาร ทัง้นีต้ามแนวทาง

ที่เลขาธิการก�าหนด

(๒) การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็นการโอนเงนิระหว่างสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตาม

มาตรา ๑๖ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการกระท�าเพื่อ

ประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)

หมวด ๔

ก�รตรวจสอบสถ�บันก�รเงินตัวแทนในต่�งประเทศ  

ก�รพึ่งพ�บุคคลที่ส�มในก�รตรวจสอบลูกค้�

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสำ�หรับสำ�นักง�นส�ข� หรือบริษัทในเครือ

ส่วนที่ ๑

ก�รตรวจสอบสถ�บันก�รเงินตัวแทนในต่�งประเทศ

ข้อ ๔๒ ให้สถาบนัการเงนิ ปฏเิสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธรุกจิ ไม่ท�าธรุกรรม และยตุคิวามสัมพนัธ์

ทางธุรกิจ กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ทีจ่ดัตัง้โดยได้รบัอนญุาตแต่ไม่มรีะบบการบรหิารจดัการทีแ่ท้จรงิในประเทศทีไ่ด้รบัอนญุาต หรอื

มรีะบบการบรหิารจดัการทีแ่ท้จรงิแต่มไิด้ด�าเนนิการในประเทศทีไ่ด้รบัอนญุาตให้จดัตัง้และไม่อยูใ่นสถานะที่

ได้รับการก�ากับดูแล
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(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับ

สถาบันการเงินตาม (๑)

ข้อ ๔๓ ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัสถาบนัการเงนิตวัแทนในต่างประเทศ 

ไม่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท�าธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรอืธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ อย่างสถาบนัการเงนิคูค้่าหรอืสถาบนัการเงนิทีท่�าธรุกรรมแทน

เพือ่ลกูค้า สถาบนัการเงนิต้องด�าเนนิการระบตุวัตนและระบขุ้อมลูของสถาบนัการเงนิตวัแทนตามข้อ ๑๙ (๑)  

(๒) และ (๓) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าวรวมถึงพิจารณาจากความ 

น่าเชือ่ถอืของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการก�ากบัดแูลด้านการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น

ข้อ ๔๔ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน ประเภทการช�าระเงินโดย

ผ่านบัญชีโดยตรง ซึ่งหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินอนุญาตให้ลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทนท�าธุรกรรม

ผ่านบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนท่ีเปิดไว้กับสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาส่งค�าส่ังจาก

สถาบนัการเงนิตวัแทน สถาบนัการเงนิต้องด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ 

เกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าสถาบันการเงินตัวแทน และสถาบันการเงินต้องรับรองได้ว่า จะได้รับข้อมูลที่ 

เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิส�าหรบัลกูค้ารายนัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ตัวแทนตามที่ร้องขอ

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือ

ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงิน

ขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและต้องด�าเนนิการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัการเงนิ

ตัวแทนดังกล่าวด้วย

สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�าธุรกรรม และยุติความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ หากสถาบันการเงินตัวแทนไม่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพหรือสถาบัน 

การเงนิตวัแทนหรอืผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของสถาบนัการเงนิตวัแทนนัน้เกีย่วข้องกบัการฟอกเงนิหรอื

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๔๖ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สถาบนัการเงนิต้องใช้ความระมดัระวงัในการด�าเนนิความสัมพนัธ์ทางธรุกจิและตรวจสอบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั 

สถาบนัการเงนิตวัแทนนัน้อย่างสม�า่เสมอ และควรพจิารณายตุคิวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิทนัททีีต่รวจสอบพบว่า  

สถาบนัการเงนิตวัแทนดงักล่าวมคีวามเกีย่วข้องกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 132 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ส่วนที่ ๒

ก�รพึ่งพ�บุคคลที่ส�มในก�รตรวจสอบลูกค้�

ข้อ ๔๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามใน

การตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ หรือเพื่อแนะน�า

ธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการด�าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และ

ข้อ ๒๒ จากบุคคลที่สาม

(๒) บุคคลท่ีสามต้องส่งส�าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุตัวตนและเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ได้ในทันทีที่ได้รับการ

ร้องขอ

(๓) บุคคลท่ีสามได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวงนี้

(๔) บคุคลทีส่ามทีม่กีารปฏบิตัติามข้อบงัคบัของหลายประเทศ ได้มกีารพจิารณาความน่าเชือ่ถอืของ

ประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกลุ่ม

หรือในเครือเดียวกันกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่พึ่งพา และกลุ่ม

สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดงักล่าวได้ปฏบิตัติามกระบวนการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติตามข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ 

และการปฏิบัติดังกล่าว ได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�านาจ ให้ถือว่าสถาบันการเงิน 

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ด�าเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบัน 

การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แล้ว

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น�ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะ

ตัวแทน

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูล

ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�านาจและบุคคลที่สามได้ด�าเนิน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

จะพึ่งพาให้บุคคลท่ีสามด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน

และผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซ่ึงบคุคลทีส่ามสามารถน�ากระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่น้ีได้ ทั้งน้ี การพึ่งพา

บุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่สถาบันการเงินจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซ่ึง 

ต้องด�าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของสถาบันการเงิน และ 

ผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันการเงิน
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สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรบัผดิชอบ ในกรณทีีบ่คุคลทีส่าม 

ไม่ด�าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษาข้อมูลและ 

หลักฐานหรือด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซึ่งอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลของหน่วยงานที่มีอ�านาจ

ส่วนที่ ๓

ม�ตรก�รควบคุมภ�ยในและนโยบ�ยสำ�หรับสำ�นักง�น ส�ข� 

หรือบริษัทในเครือ

ข้อ ๔๘ ให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�าหนดแผนในการพฒันา

และปรบัปรงุนโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรบัการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และก�าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ

เพ่ือตรวจสอบระบบการด�าเนนิงานและการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดขั้นตอนในการจ้าง

พนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดให้มีพนักงานระดับ

บริหาร เพื่อท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน

ข้อ ๔๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดให้ส�านักงาน

หรอืสาขาหรอืบรษิทัในเครอืทีต่นถอืหุน้ใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นต่างประเทศ ปฏิบตัติามนโยบายการบรหิารความเส่ียง 

ด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และตรวจสอบเพื่อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดมาตรการในการร่วม

ใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อด�าเนินการให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึง่ โดยเฉพาะข้อมลูเกีย่วกบัลูกค้า การท�าธรุกรรมความเคล่ือนไหว

ทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการในการ 

รักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ข้อ ๕๐ ในกรณทีีม่าตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศ

ที่ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ  

(๙) ตัง้อยู ่มคีวามเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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ของประเทศไทย ให้ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า

ในกรณีที่ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของ

ประเทศที่ตั้งอยู่ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พิจารณาเพื่อยุติ 

การด�าเนินกิจการของส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว

ข้อ ๕๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องพิจารณาให้พื้นที่ 

หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ในการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จ�ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท�าธุรกรรม การท�ากิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับคู่ค้า  

ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม ท่ีตั้งอยู ่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินหรือ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) ไม่จดัตัง้ส�านกังานหรอืสาขาหรอืบรษิทัในเครอืในพืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิ 

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ  

ให้ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส�านักงาน

ใหญ่อย่างเคร่งครัด

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่ 

หรือประเทศที่ตั้งอยู่ให้ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม�่าเสมอ

ส่วนที่ ๕

ก�รกำ�กับและตรวจสอบ

ข้อ ๕๒ กรณีที่มีความจ�าเป็นในการติดต่อส�านักงาน เพื่อสอบถาม ขอค�าแนะน�า ชี้แจง หรือด้วยเหตุ

จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้อง

แต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส�านักงาน

ข้อ ๕๓ ให้ส�านักงานเป็นผู้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก�ากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวงนี้ ส�าหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซ่ึงสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ข้อ ๕๔ เพื่อให้การด�าเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักงานอาจ

(๑) ขอความร่วมมอืในการก�ากบัดแูล และตดิตามประเมนิผลจากหน่วยงานอืน่ทีม่อี�านาจก�ากบัดแูล

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างส�านักงานกับ

หน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแล
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(๒) แต่งตัง้ทีป่รกึษาซ่ึงมคีวามรูห้รอืความเช่ียวชาญด้านการก�ากบั ตรวจสอบ หรอืตดิตามประเมนิผล

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการก�ากับ

ตรวจสอบ หรอืตดิตามประเมนิผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก�าหนดโดยความเหน็ชอบ

ของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือ 

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก�าหนดด้วย

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้� (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามค�าว่า “ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” ระหว่างบทนิยามค�าว่า “ลูกค้า” และ

ค�าว่า “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

““ผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว” หมายความว่า บคุคลธรรมดา นติบิคุคล หรอืบคุคลทีม่กีารตกลงกนั

ทางกฎหมาย ทีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) หรอื (๙) 

โดยไม่เคยจดัให้มกีารแสดงตนและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบับคุคลธรรมดา นติบิคุคล 

หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) มีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 (ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งท่ีมีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ขึ้นไป หรือ

 (ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน

แต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๓๒ ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มกีารท�าธรุกรรม

กบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

ของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยน�าข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ตรวจสอบกรณทีีม่กีารมอบอ�านาจให้ท�าธรุกรรมในนามของผู้ท�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวโดยน�าข้อ 

๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวทีเ่ป็นนติบิคุคลหรอืบคุคลที่

มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยน�าข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๔) ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมเพือ่พจิารณาถงึความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน

การท�าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวตาม (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๔) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท�าธุรกรรมกับ

ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๒/๑ ข้อ ๓๒/๒ และข้อ ๓๒/๓ ของส่วนที่ ๓ การตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเทจ็จรงิส�าหรบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว ในหมวด ๓ การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกค้า แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๓๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็น 

ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็น 

ครั้งคราว ดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด

ข้อ ๓๒/๒ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับที่เข้มข้น

ที่สุดส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๓๒/๑ อย่างน้อยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดขั้นตอนท่ีเพิ่มข้ึนหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงิน 

หรอืรายได้ ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการท�าธรุกรรม และอาจพจิารณาก�าหนดขัน้ตอนให้มกีารอ้าง 

ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีที่ผู ้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเส่ียงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครือ่งมอืในการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท�าธุรกรรมกับ 

ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

(๓) ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึง

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�าธุรกรรม มูลค่าในการท�าธุรกรรม และความจ�าเป็นทางธุรกิจของ 

ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น
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ข้อ ๓๒/๓ ให้น�าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ 

๑๘ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 

(๙) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม”

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลกูค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าธรุกรรมเป็น

ครั้งคราวยังไม่มีความเหมาะสม สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถ�นภ�พท�งก�รเมือง

อาศัยอ�านาจตามความในบทนิยามของค�าว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของ

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 

๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้โดย 

อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องน�าปัจจัยความเสี่ยงอัน

เกิดจากลูกค้า ได้แก่ กรณีที่ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือผู้ได้

รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของลกูค้าเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงของประเทศไทยมาพจิารณาบรหิาร

ความเสี่ยงของลูกค้าโดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูง

ในกรณทีีล่กูค้าเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงของประเทศไทย สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมกับลูกค้า 

ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ

หน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่

ข้อ ๓ หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาก�าหนดความเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงของประเทศไทย 

ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับสูง และมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร  

หรือฝ่ายตุลาการ

(๒) เป็นบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับสูง และมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการควบคุมและบริหารใน

ราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 140 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

(๓) เป็นบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง และมีอ�านาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือ 

ฝ่ายต�ารวจ

(๔) เป็นบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรค

หนึ่ง ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับต�าแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจาก

ต�าแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ข้อ ๔ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ ๓ ให้รวมถึง

(๑) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(๒) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่

 (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่น ๆ

 (ข) บคุคลธรรมดาซึง่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิอนัเนือ่งมาจากการสร้างหรอืด�าเนนิความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจ

ข้อ ๕ ให้น�าความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของ 

ต่างประเทศ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่ 

ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ มคีวามเสีย่งสงูต่อการฟอกเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการกระท�าความผดิต่อ 

ต�าแหน่งหน้าทีห่รอืทจุรติต่อหน้าทีอ่นัเป็นความผดิมลูฐาน ในระดบัเดยีวกบับคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง

ได้ หากมีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ลูกค้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง

หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถ�นภ�พท�งก�รเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่ข้อ ๕ ของประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพ

ทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองกรณีที่บุคคลนั้นได้รับมอบหมายให้ด�ารง

ต�าแหน่งส�าคัญหรือเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความใน

บทนิยามของค�าว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลกิความในข้อ ๕ ของประกาศส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเรือ่ง บคุคล

ที่มีสถานภาพทางการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ให้น�าความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของ 

ต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม”

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถ�นภ�พท�งก�รเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยทีข้่อ ๓ (๒) ของประกาศส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เรือ่ง บคุคลทีม่สีถานภาพ

ทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงและมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการควบคุมและ

บริหารในราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในบทนิยามของค�าว่า “บุคคลที่มีสถานภาพ

ทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ ของประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) เป็นบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับสูง และมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการควบคุมและบริหารใน

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ”

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล

 รักษาการในต�าแหน่ง

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบวิธีก�ร 

สำ�หรับก�รประเมิน และบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเงิน  

และก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยภ�ยในสถ�บันก�รเงิน 

และผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖ (๑) และ (๙)

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั 

ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�าหนดและด�าเนินการ

ตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ 

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพือ่บรรเทาความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

ภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

ข้อ ๓ การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๒ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร

ที่มีอ�านาจระดับสูงสุดของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

(๒) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่มีความส�าคัญในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายและต้องได้รับ

การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ การจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๒ ต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จดัท�าเอกสารการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิ

แก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

(๒) ด�าเนนิการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การ

ก่อการร้ายอย่างสม�่าเสมอ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาหลักการ ดังต่อไปนี้



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 144 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

 (ก) ผลการประเมนิและบรหิารความเสีย่งตามรายงานการประเมนิความเสีย่งด้านการฟอกเงนิ

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ

 (ข) ประเมินและบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจทั้งหมดของสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ปัจจัยความเส่ียงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศผลิตภัณฑ์ 

บริการ ลักษณะการท�าธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ

(๓) ก�าหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) ปรับปรุงข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้

เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงมีความถูกต้องและครบถ้วน

(๕) ก�าหนดกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งข้อมูลการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ส�านักงาน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย และระเบียบวิธีก�ร 

สำ�หรับก�รประเมิน และบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเงิน  

และก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�าหนดนโยบายและ

ระเบียบวิธีการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็น

ไปตามแนวทางในประกาศนี้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนโยบายและระเบยีบวธิกีารทีผ่่านการเหน็ชอบและอนมุตัจิากคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

ที่มีอ�านาจระดับสูงสุดของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

(๒) เป็นนโยบายและระเบยีบวธิกีารทีม่คีวามส�าคญัในระดบัสงูสดุ ซึง่เป็นเป้าหมายและต้องได้รบั

การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(๓) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่ก�าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจดัท�าแนวปฏบิตั ิหรอืวธิปีฏบิตั ิหรอืคูม่อืปฏบิตั ิเพือ่ให้บคุลากรสามารถ

ปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวได้

ข้อ ๓ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดและด�าเนินการ

ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้
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 (ก) นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า

  สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดกระบวนการ

เพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบลูกค้า ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  เพือ่ให้บรรลตุามนโยบายและระเบยีบวธิกีารในการรบัลกูค้า สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากร 

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนการขอหรอืการแสวงหาข้อมลูการแสดงตนของลกูค้า ขัน้ตอนการขอหรอืแสวงหาข้อมลู

เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า ขั้นตอนการ

อนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อ

ขอเริม่ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิส�าหรบัความสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีส่ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 

๑๖ (๑) และ (๙) ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

 (ข) นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง

  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดหลักการ

บรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายส�าหรบัลกูค้าทัง้หมด โดย

ต้องพิจารณาปัจจัยในการก�าหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด และต้องด�าเนินการบริหารความ

เสีย่งตลอดระยะเวลาทีย่งัด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้าและสิน้สดุลงเมือ่ยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

กับลูกค้า

  การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าขั้นตอนการ

พิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้

คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตกิ�าหนดให้เป็นผูท้ีม่กีารกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายหรอืเป็นบคุคล

ที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

ขั้นตอนการก�าหนดระดับความเสี่ยงระดับต�่าหรือความเส่ียงระดับสูงส�าหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการ 

ตรวจทานความเคลือ่นไหวในการท�าธรุกรรมซึง่สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงของลกูค้า ขัน้ตอนการตรวจทาน 

ข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซ่ึงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าขั้นตอนการทบทวนการประเมิน 

ความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย

  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องเก็บรักษาข้อมูล 

การแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจทานความเคล่ือนไหวในการท�าธุรกรรม และการประเมินความเส่ียง

ของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

  เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงินและ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดท�าแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเพื่อให้

บุคลากรปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและ

ในทุกช่องทางที่ให้บริการ
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ข้อ ๔ นโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเส่ียงด้านการ 

ฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายอนัอาจเกดิขึน้จากการพฒันาผลิตภัณฑ์และวธิดี�าเนนิ

ธรุกจิใหม่ รวมถงึกลไกใหม่ในการให้บรกิาร หรอืการใช้เทคโนโลยใีหม่หรอืทีก่�าลงัพฒันาส�าหรบัทัง้ผลติภณัฑ์

ใหม่และที่มีอยู่แล้ว

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดแผนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๓ ด้วย ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการ

ทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดนโยบายเรื่อง

อื่น ๆ นอกจากนโยบายตามข้อ ๓ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินด้วยก็ได้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งในก�รกำ�หนดม�ตรก�รบรรเท�คว�มเสี่ยง  

ด้�นก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�ร 

ก่อก�รร้�ยที่อ�จเกิดขึ้นก่อนก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  

บริก�รใหม่ หรือก�รใช้เทคโนโลยีใหม่

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์

ภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย รวมถึงต้องก�าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่  

ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เป็นช่องทางบรกิารหรอืผลติภณัฑ์

ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเก่ียวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม

หรือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

(๒) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เป็นช่องทางบรกิารหรอืผลติภณัฑ์

ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเก่ียวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรม
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หรือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งจัดท�าหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และจะเริ่มปฏิบัติการ ขาย หรือ

ให้บริการในอนาคต

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและการก�าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงตามวรรคหนึ่ง 

อย่างน้อยต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้

ประการที ่๑ เพือ่ทราบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์จะมคีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิ 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มากน้อยเพียงใด

ประการที ่๒ เพือ่ทราบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์จะมคีวามเสีย่งต่อการฝ่าฝืน

หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย รวมถงึกฎกระทรวงระเบยีบและประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ประการที ่๓ เพือ่ทราบว่า กรณทีีพ่บว่าการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์อาจมคีวามเสีย่ง 

ประการที ่๑ หรอืประการที ่๒ หรอืทัง้สองประการ จะมกีารจดัการความเสีย่งนัน้โดยวธิใีดและได้ปฏบิตัหิรอื

จะสามารถปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้นได้อย่างบรรลุผลหรือไม่

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดแผนในการ 

ตรวจทาน ทบทวน และพัฒนามาตรการบรรเทาความเส่ียงส�าหรับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

อุปกรณ์ตามข้อ ๒ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อ ๔ ในกรณีท่ีพบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ตามข้อ ๒ วรรคหนึ่งมีความ

เสีย่งต่อการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายหรอืการฝ่าฝืนหรอืไม่สามารถปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม การ

สนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย รวมถงึกฎกระทรวง ระเบยีบและประกาศทีเ่กีย่วข้อง และไม่สามารถ

ก�าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้นได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

ต้องยุติการใช้หรือไม่อนุมัติให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดมาตรการใน 

การประเมนิความเสีย่งและบรรเทาความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

ส�าหรับการให้บริการหรือการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีด้วยก็ได้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัย 

เพื่อพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงของลูกค้�เกี่ยวกับอ�ชีพ

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๔ (๑) (ก) ๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�าหนด

มาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าในระดบัทีเ่หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องตรวจสอบข้อมูล 

เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการ 

ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ หรอืไม่ โดยต้องทราบข้อมลูเกีย่วกบัอาชพีอนัเป็น

แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 

และ (๙) พบว่า ลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูง

อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

(๑) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�า หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือ

ทองค�า

(๒) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๓) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

(๔) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซ่ึงไม่ใช่สถาบัน

การเงิน



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 151

(๕) อาชีพประกอบธุรกิจกาสิโนหรือบ่อนการพนัน

(๖) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๗) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์

(๘) อาชีพบรษิทัหรอืนายหน้าจดัหางาน ซึง่เกีย่วข้องกบัการรบัคนเข้ามาท�างานจากต่างประเทศหรอื

ส่งคนไปท�างานในต่างประเทศ

(๙) อาชีพธุรกิจน�าเที่ยว บริษัททัวร์

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดให้การประกอบ

อาชีพอื่น เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกก็ได้ 

โดยอาจค�านึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

(๑) ลกูค้าประกอบอาชพีหรอืกจิการทีม่กีารรบัเงนิสดเป็นจ�านวนมากจากลูกค้าในการขายสินค้าหรอื

ให้บริการอยู่เสมอ

(๒) ลกูค้าประกอบอาชพีหรอืกจิการทีเ่กีย่วกบัการใช้เงนิสดหรอืรบัเงนิสด โดยมกัจะไม่มกีระบวนการ

ใดผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

(๓) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการท่ีมีการซื้อ - ขาย ที่มักไม่มีแหล่งอ้างอิงที่มาของสินค้าอย่าง

ชัดเจนซึ่งเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาสูง

(๔) ลกูค้าประกอบอาชพีหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าธรุกรรมทีม่คีวามเคล่ือนไหวของมลูค่าเงนิ

อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในกรณทีีค่วามเคลือ่นไหวในการท�าธรุกรรมนัน้เป็นธรุกรรมข้ามประเทศและไม่มกีาร

ก�ากับดูแลตามกฎหมาย

ข้อ ๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พบว่ามีปัจจัยอื่น

ที่ท�าให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ มีความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายในระดบัทีต่�า่ลง เช่น ลูกค้าประกอบอาชพีทีม่ี

ความเสีย่งตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ในลักษณะของอาชพีเสริมที่ไม่ได้สรา้งรายได้มากนัก เป็นต้น สถาบันการเงิน

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมิน

ผลที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้าได้

ข้อ ๖ การก�าหนดอาชีพที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ตามประกาศนี้เป็นไปเพื่อ

การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึงเป็นการบริหาร

ความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกรณีที่พบ

ว่าลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงจากการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับลูกค้า ซ่ึงถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัย 

เพื่อพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงของลูกค้�เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�าหนด

มาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าในระดบัทีเ่หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดให้พื้นที่หรือ

ประเทศทีค่ณะท�างานเฉพาะกจิเพือ่ด�าเนนิมาตรการทางการเงนิเกีย่วกบัการฟอกเงนิ (Financial Action Task 

Force : FATF) ก�าหนดให้เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ เป็นพื้นที่

หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�าหนดให้พื้นที่ดังต่อไป

นี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๑) พื้นท่ีท่ีอยู ่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน

(๒) พื้นท่ีท่ีส�านักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการกระท�าความผิดมูลฐานซึ่งจะก�าหนดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีสถานการณ์ที ่
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ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในด้านนั้น ๆ โดยวิธีการประกาศหรือการแจ้งพื้นที่ในข้อน้ีจะพิจารณาจากความ

ปลอดภัยในเรื่องการรักษาข้อมูลความลับของทางราชการเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดให้พื้นที่หรือ

ประเทศอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีก

ก็ได้ โดยอาจค�านึงถึงข้อพิจารณา ดังนี้

(๑) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่น่าเช่ือถือว่า

เป็นพื้นที่หรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ

(๒) พื้นท่ีหรือประเทศท่ีถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระดับสากลที่ส�าคัญ

(๓) พืน้ทีห่รอืประเทศทีไ่ด้รบัการประเมนิจากองค์กรระหว่างประเทศหรอืหน่วยงานทีน่่าเชือ่ถอืว่า มี

อัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ในระดับสูงมาก

(๔) พื้นที่หรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่า 

เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่

(๕) พื้นท่ีหรือประเทศท่ีได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นว่า เป็นแหล่งที่มีความเส่ียง

สูงเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พบว่ามีปัจจัยอื่น

ท�าให้ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับพื้นท่ีหรือประเทศตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ มีความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายในระดบัทีต่�า่ลง เช่น ลูกค้ามสัีญชาตใินพืน้ที่

หรอืประเทศทีเ่สีย่งตามข้อ ๓ หรอืข้อ ๔ หรอืข้อ ๕ แต่ได้ย้ายถิน่ฐานมาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการถาวร และ

ไม่มีการท�าธุรกรรมหรือการติดต่อทางธุรกิจในพื้นท่ีหรือประเทศเส่ียงนั้นอีกเลยเป็นต้น สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้าได้

ข้อ ๗ การก�าหนดพื้นที่หรือประเทศที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าตามประกาศนี้ 

เป็นไปเพือ่การบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ซึง่เป็นการ

บรหิารความเสีย่งภายในองค์กรของสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกรณี

ที่พบว่า ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงท่ีเก่ียวข้องกับพื้นที่หรือประเทศ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ

อาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพจิารณาปฏเิสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธรุกจิหรอืยตุคิวามสัมพนัธ์

ทางธรุกจิกบัลกูค้า ซึง่ถอืเป็นการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตักิารภายในองค์กรของสถาบนัการเงนิและ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัย 

หรือลักษณะในก�รพิจ�รณ�ลูกค้�ที่มีคว�มเสี่ยงต่ำ�

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�าหนด

มาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าในระดบัทีเ่หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่มี

ปัจจัยหรือลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับต�่า

(๑) ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๒) ลูกค้าที่เป็นมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย

(๓) ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

 (๓.๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารตาม

ที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

 (๓.๒) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน
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 (๓.๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

 (๓.๔) นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

 (๓.๕)  นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกจิการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า

 (๓.๖) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 (๓.๗) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

 (๓.๘) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์

(๔) ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม เป็นต้น

(๕) ลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๔ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพจิารณาก�าหนดให้ลกูค้า

ที่มีปัจจัยหรือลักษณะตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ซึ่งมีสัญชาติอื่นหรือตั้งอยู่ในต่างประเทศเป็นลูกค้าที่มี

ความเสีย่งต�า่กไ็ด้ หากได้ตรวจสอบแล้วว่า ลกูค้าดงักล่าวอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของรฐับาลหรอืหน่วยงานที่

น่าเชือ่ถอืในการก�ากบัดแูลตามมาตรการด้านการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง

ด�าเนนิการตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งของลกูค้าดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าควรได้

รับการจัดระดับความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงระดับต�่า

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาก�าหนดให้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต�่า

(๑) การประกันวินาศภัย

(๒) การประกันชีวิตตามข้อ ๓๑ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยาความเสียหาย

(๔) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�าหรับผู้ยากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจ�ากัดวงเงินส�าหรับลูกค้า

แต่ละราย

สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�าหนดให้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

ทางการเงนิทีต่นให้บรกิารนอกจากกรณตีามวรรคหนึง่ เป็นผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งต�า่

ได้ โดยอาจค�านึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการช�าระหนี้

(๒) ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิทีไ่ม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืถอนหรอืคนืเป็นเงนิสด

ได้ในระยะเวลาอันสั้น
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(๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ

(๔) ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิทีไ่ม่สามารถโอนมลูค่าให้แก่ผู้อืน่ได้ หรอืโอนได้แต่มกีารก�าหนด

เงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน

(๕) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินท่ีได้รับการจ�ากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจ�านวนครั้งในการ 

ครอบครองหรือการใช้บริการ ท�าให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็นจ�านวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือได้

อย่างรวดเร็ว

ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถก�าหนดปัจจัยหรือ

ลักษณะอื่นนอกจากกรณีตามข้อ ๕ ในการพิจารณาและประเมินว่าลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับต�่าได้ โดยอาจ

ค�านึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

(๑) ลกูค้าไม่มปัีจจยัอืน่ ๆ  ให้พจิารณาว่า น่าจะมคีวามเส่ียงในระดบัสูงตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมหรือมีความเคลื่อนไหว

ทางการเงินที่มีมูลค่าและจ�านวนความถี่ในการใช้บริการต�่า

(๓) ลูกค้าใช้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต�่าเท่านั้น

(๔) ลกูค้าไม่มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกตหิรอืไม่เคยมพีฤตกิรรมทีน่�าไปสู่การรายงานธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควร

สงสัย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจค�านึงถึงเงื่อนไขอื่น ๆ

เพื่อก�าหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับต�่าก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางตามวรรคหน่ึง และจะต้องก�าหนดให้มี

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาส�าหรับความ

เสี่ยงต�่าอีกต่อไป

ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจลดระดับความเข้มข้นใน

การด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าลงได้ส�าหรบัลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งต�า่ตามประกาศ

นี ้โดยด�าเนนิการตามข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว

ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้า

ต้องได้รับการปรบัปรงุระดบัความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายให้สงู

ขึน้ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนนิกระบวนการตรวจสอบข้อมลู

เพิม่เตมิส�าหรับลกูค้าดงักล่าว ให้เท่าเทยีมกบัมาตรฐานของระดบัความเส่ียงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ได้ก�าหนดไว้

ในแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการภายในองค์กรในทันที

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งในก�รระบุตัวตนของลูกค้� 

และก�รระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้�

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสี ่ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในการระบตุวัตนของลกูค้าตามข้อ ๑๙ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ

เกีย่วกบัลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากจะใช้ข้อมลูทีไ่ด้ในขัน้ตอนการแสดงตนตามประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี 

เร่ือง วธิกีารแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ในการระบตุวัตนของลูกค้า

แต่ละรายแล้ว สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องค�านงึถงึระดบัความเสีย่ง

ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่า จ�าเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตัวตนของลูกค้าอีก หรือไม่ ดังนี้

(๑) กรณทีีล่กูค้ามรีะดบัความเสีย่งต�า่ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 

(๙) อาจพิจารณาระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนโดยยังไม่จ�าเป็นต้องขอข้อมูลอื่น ๆ  อีกก็ได้ เว้น

แต่พบว่าข้อมลูการแสดงตนนัน้ยงัไม่ครบถ้วนสมบรูณ์หรอืไม่เพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์ได้ว่าลกูค้ามตีวัตนอยูจ่รงิตาม

กฎหมายและมคีณุลกัษณะหรอืปัจจยัทีม่คีวามเสีย่งต�า่อย่างแท้จรงิ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตาม

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องได้รับข้อมูลเพื่อระบุตัวตนเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ดังกล่าว

(๒) กรณทีีล่กูค้ามรีะดบัความเสีย่งอืน่ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 

(๙) ต้องระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�าหนด

ไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุ 

ตัวตนเพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการ 
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ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ได้ เช่น ข้อมูลการช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก

สถานที่อยู่หรือสถานท่ีประกอบการ ส�าเนาสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอก

เฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการด�าเนินกิจการของลูกค้า ข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

สถาบันการเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

ข้อ ๓ ในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๒) ของกฎกระทรวงการ 

ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖  

(๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้เพียงพอที่จะพิสูจน์

ได้ว่า เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ควรค�านึงถึงความเกี่ยวข้องด้าน

ธรุกจิเป็นส�าคญั เว้นแต่มข้ีอมลูอืน่เพิม่เตมิทีอ่าจพจิารณาได้ว่าบคุคลนัน้เป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของ

ลูกค้าแม้จะไม่มีความเก่ียวข้องกันทางธุรกิจก็ตาม เช่น มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติ ทางการเมือง หรือ

ทางพันธสัญญาอื่นใด เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลการระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในข้อนี้ ต้องเพียงพอที่จะ 

สามารถน�าไปใช้ด�าเนินการตามข้อ ๑๙ (๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้

แนวทางตามวรรคหน่ึง ให้น�าไปใช้กับการระบุตัวบุคคลอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

เป็นต้น ได้โดยอนุโลม

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจน�าแนวทางตามข้อ ๒ 

(๒) และข้อ ๓ มาใช้บังคับกับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต�่าด้วยก็ได้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งก�รตรวจสอบ 

เพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�ปัจจุบัน

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๒๖ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�าเนินการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 

๒๕๕๖ กับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง 

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และยังคงด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบัน

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องพิจารณาคัดกรองลูกค้า

ปัจจุบันออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลส�าหรับการระบ ุ

ตัวตนครบถ้วน กลุ่มที่ ๒ ลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลการแสดงตนหรือข้อมูลส�าหรับการระบุตัวตนไม่ครบถ้วน

ส�าหรบัลกูค้าปัจจบุนักลุม่ที ่๑ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง

ด�าเนนิกระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าทนัท ีโดยเริม่ตัง้แต่การตรวจทานข้อมลูของ

ลูกค้า ด�าเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ส�าหรบัลกูค้าปัจจบุนักลุม่ที ่๒ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง

ตดิตามข้อมลูส�าคญัเบือ้งต้น ได้แก่ ข้อมลูการแสดงตน ข้อมลูทีใ่ช้ในการระบตุวัตนของลกูค้าข้อมลูทีใ่ช้ระบตุวั



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 160 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ของผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของลกูค้า เพือ่ด�าเนนิการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ของกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องยุติความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่

ข้อ ๔ ในการบรหิารจดัการข้อมลูและด�าเนนิกระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า 

ส�าหรับลูกค้าปัจจุบันกลุ่มที่ ๒ หลังจากที่ได้ด�าเนินการตามข้อ ๓ แล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องบริหารความเสี่ยงส�าหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยพิจารณาจากความเคล่ือนไหว

ในการท�าธุรกรรม มูลค่าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ประเภทของวัตถุประสงค์หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

ความเกีย่วข้องกบัปัจจยัความเสีย่งตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ 

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประเมินผลส�าหรับลูกค้าแต่ละรายว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องแสวงหาข้อมูลของลูกค้าเพิ่มขึ้นในระดับใด เพื่อน�าไปใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ภายหลังจากที่ได้ด�าเนินการประเมินผลตามข้อ ๔ แล้ว ให้พิจารณาด�าเนินการตามแนวทาง 

ดังต่อไปนี้

(๑) กรณทีีล่กูค้าปัจจบุนั กลุม่ที ่๒ เป็นลกูค้าทีไ่ม่มคีวามเคลือ่นไหวทางบญัชหีรอืไม่มกีารท�าธรุกรรม

มาเป็นระยะเวลานาน สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพจิารณาด�าเนนิ

ความสมัพันธ์ทางธรุกจิต่อไป แต่ก�าหนดเงือ่นไขให้ลกูค้าต้องตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตาม

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพื่อขอท�าธุรกรรมในครั้งถัดไป และด�าเนินการขอข้อมูลลูกค้า ทบทวนข้อมูลการ 

แสดงตนและระบตุวัตนของลกูค้าใหม่ แล้วจงึก�าหนดให้ลกูค้าเข้าสูก่ระบวนการบรหิารความเสีย่งและด�าเนนิการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงของลูกค้าแต่ละรายตาม 

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าต่อไป

(๒) กรณีท่ีลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มท่ี ๒ เป็นลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ซึ่งมีพฤติกรรมการช�าระหนี้ปกติสถาบัน

การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป 

โดยก�าหนดเงือ่นไขเบือ้งต้นให้พนกังานต้องด�าเนนิการขอข้อมลูเพิม่เตมิ ทบทวนข้อมลูการแสดงตนและระบุ

ตัวตนของลูกค้าใหม่กรณีท่ีลูกค้ามาติดต่อขอช�าระหนี้ครั้งต่อไปกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แล้วจึงก�าหนดให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงและด�าเนินการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงของลูกค้าแต่ละรายตาม 

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าต่อไป

(๓) กรณีลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ เป็นลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ ซึ่งค้างช�าระหนี้เป็นเวลานานหรือได้รับการ

ประเมินว่าเป็นหน้ีเสียหรือหน้ีสูญ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ

พิจารณาด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างลูกค้าที่มีความเส่ียงระดับต�่า และก�าหนดเงื่อนไขให้ด�าเนินการ

ตรวจสอบ ตรวจทานข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้าดงักล่าว เมือ่สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 

และ (๙) ต้องด�าเนินการกับลูกค้าเพื่อให้ได้รับช�าระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ สถาบันการเงิน 

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)ยังคงมีหน้าที่ในการด�าเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๓) 



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 161

ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�าหรบัลูกค้าดงักล่าวจนกว่า

จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อ ๖ กรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีลูกค้าปัจจุบันกลุ่ม 

ที ่๒ ซึง่มลีกัษณะทีไ่ม่ตรงกบัข้อ ๕ และไม่สามารถตดิตามข้อมลูเพือ่ระบตุวัตน ซึง่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการ 

บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ 

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 

และ (๙) ต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัยต่อส�านักงาน

ข้อ ๗ กรณีลูกค้าเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความเสี่ยงต�่า และมีข้อมูลการแสดงตนหรือข้อมูล

ทีใ่ช้ในการระบตุวัตนของลกูค้า ไม่ครบถ้วนหรอืไม่เพยีงพอ สถาบนัการเงนิต้องไม่จ่ายค่าสนิไหมทดแทนหรอื 

คืนเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ แก่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่

เพียงพอในการด�าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้อย่างครบถ้วน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดก�รโอนเงิน 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำ�สั่งโอนเงิน

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๔๑ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องด�าเนินการส่งข้อมูลพร้อมค�าสั่ง

โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ และตรวจสอบข้อมลูกรณเีป็นฝ่ายรบัค�าส่ังโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ตามหมวด ๓ 

ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจพิจารณาไม่ส่งข้อมูลพร้อมค�าสั่ง

โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์และไม่ตรวจสอบข้อมลูกรณเีป็นฝ่ายรบัค�าส่ังโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ ตามหมวด 

๓ ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ถ้าได้ตรวจสอบ

แล้วพบว่า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นการด�าเนินการ

เพื่อการช�าระค่าสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

(๑) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต

(๒) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต

(๓) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

(๔) การช�าระค่าสินค้าหรือบริการตามใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลอ้างอิงในการใช้บริการ ชื่อเต็มของผู้ใช้

บริการหรือผู้ซื้อสินค้าและผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า และหมายเลขอ้างอิงในการช�าระเงินหรือผู้ช�าระเงิน

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องตรวจสอบและประเมินผลว่า  

บริการใดบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการช�าระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการ 
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ช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ตามข้อ ๓ และก�าหนดมาตรการในการตรวจสอบและคดัแยกข้อมลูกรณทีีบ่รกิาร

ดงักล่าวมกีารให้บรกิารการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืการช�าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ทีไ่ม่ใช่การช�าระค่า

สินค้าหรือบริการ

ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับ

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการทั้งการโอนมูลค่าเงิน

และการช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารตามข้อ ๓ ในผลติภณัฑ์หรอืบรกิารประเภทเดยีวกนั เช่น การให้บรกิารบตัร

เครดิตที่ใช้เพื่อการช�าระค่าสินค้าหรือบริการ และสามารถโอนมูลค่าเงินผ่านบัตรเครดิตหน่ึงไปยังบัญชีบัตร

เครดิตอื่นได้ด้วย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องมีกระบวนการหรือมาตรการ

ในการคดัแยกการใช้บรกิารทีเ่ป็นการโอนมลูค่าเงนิกบัการช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารเพือ่จะได้ส่งข้อมลูพร้อม

ค�าสัง่โอนและรับข้อมลูกรณเีป็นฝ่ายรบัค�าสัง่โอนส�าหรบัการโอนมลูค่าเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ ทีไ่ม่ใช่การช�าระ 

ค่าสินค้าหรือบริการได้อย่างครบถ้วนตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รเก็บรักษ�ร�ยละเอียด 

เกี่ยวกับก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิออกระเบยีบไว้ ดงัต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  

พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า ข้อมูล 

เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ

สอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าเป็นเวลาสบิปีนบัแต่วนัทีม่กีารปิดบญัชีหรอืยตุคิวามสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

แต่ก่อนพ้นก�าหนดเวลาสบิปีดงักล่าว หากมเีหตจุ�าเป็นและสมควรเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามพระราช

บญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�าหรบัลกูค้ารายใดให้เลขาธกิารแจ้งเป็นหนงัสอืให้

ผูม้หีน้าทีร่ายงานดงักล่าวเกบ็รกัษารายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าของ

ลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้

ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 165

(๑) นโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรบัการประเมนิและบรหิารความเส่ียงด้านการฟอกเงนิและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย

(๓) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายทีอ่าจเกดิขึน้ก่อนการน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ บรกิารใหม่ หรอืการใช้เทคโนโลยี

ใหม่

(๔) การท�าธรุกรรมของลกูค้าและการตรวจสอบธรุกรรมทีลู่กค้าได้ท�าขึน้เพือ่บรหิารความเส่ียงส�าหรบั

ธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) การปรบัปรงุข้อมลูต่าง ๆ  ของลกูค้าทีใ่ช้ในการแสดงตน การระบตุวัตนและข้อมลูทีน่�ามาพจิารณา

ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน

(๖) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า

(๗) การด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่

 (ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

 (ข) การตรวจสอบข้อมลูของลกูค้า บคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายและผูไ้ด้รบัผลประโยชน์

ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 (ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจ�านงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 (ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน

การท�าธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า

(๘) การตรวจสอบการมอบอ�านาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนามของลูกค้า

(๙) ผลการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน

 (๑๐) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

 (๑๑) การด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 (๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการ

ประกาศก�าหนด

ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ 

๕ อาจจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ ๗ การเกบ็รกัษารายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าเป็นข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาดังต่อไปนี้

(๑) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรือน�ากลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง

(๒) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับรายละเอียดน้ัน

หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงรายละเอียดที่ได้รับให้ปรากฏข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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(๓) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดังกล่าวลงในส่ือบันทึกข้อมูลหรือส่งผ่านระบบสารสนเทศอื่นให้

ส�านักงานได้ตามที่ส�านักงานก�าหนด

(๔) เลขาธกิารอาจประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารเพิม่เตมิได้ตามความจ�าเป็นโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ

ข้อ ๘ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม

ระเบียบนี้ ผู้มีหน้าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม 

วิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่ส�านักงานก�าหนด

ข้อ ๙ ให้เลขาธกิารเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี ้และให้มอี�านาจออกประกาศหรอืค�าส่ังเพือ่ปฏิบตักิาร 

ตามระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 วิษณุ เครืองาม

 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กฎกระทรวง
ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� 

สำ�หรับผู้ประกอบอ�ชีพต�มม�ตร� ๑๖  

วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ลูกค้า” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา นิตบิุคคล หรือบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมายซึ่งมีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

หรือ (๑๐)

“ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) หรือ (๑๐) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่าย

หนึง่เป็นผูค้รอบครอง ใช้ จ�าหน่าย หรอืบรหิารจดัการทรพัย์ไม่ว่าด้วยวธิใีด ๆ  เพือ่ประโยชน์ของบคุคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ�านาจ

ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) หรือ (๑๐) หรือบุคคลที่ลูกค้าท�าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคล

ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
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“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหน่ึงเรื่องใดซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง 

เสมอภาคหรอืข้อมลูเรือ่งหนึง่เรือ่งใดทีส่ามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ

ผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึง 

ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถเข้าถึงได้เพื่อ 

ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูของรัฐบาล ฝ่ายตลุาการ องค์กรตามรฐัธรรมนญู อยัการ หรอืทหาร ผู้บรหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิ

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส�าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือ 

ผูร่้วมงานใกล้ชดิ และบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวในองค์การ

ระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหารและสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่

ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�าหนด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�าหนด

และด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการประเมินและบริหารความ

เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งน้ีนโยบายและระเบียบวิธีการ 

ดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด�าเนินธุรกิจ

ใหม่รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก�าลังพัฒนาส�าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่

และที่มีอยู่แล้ว

การด�าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๔ ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�าเนนิการ 

ประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๓ วรรคสอง และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้าน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 

บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๕ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง

ข้อ ๖ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) รวมทั้ง 

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และส�านักงานผู้ด�าเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท�าด้วย
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ประการใด ๆ อันอาจมีผลท�าให้ลูกค้าทราบเก่ียวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังส�านักงาน

ข้อ ๗ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้อง

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุ

ให้เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการท�าให้ลูกค้าหรือผู้ที่

จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจไม่ด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัยต่อส�านักงานต่อไป

ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องจดัให้บคุลากร

ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เม่ือต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ข้อ ๘ ในการสร้างหรือด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ถ้าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สงสยัว่าอาจเกีย่วข้องกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง 

ด�าเนนิการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึง่ (๑) (๒) และ (๓) ทัง้นีไ้ม่ว่าจะมข้ีอยกเว้นในการสร้างหรอืด�าเนนิความสมัพนัธ์

ทางธรุกจิหรอืการท�าธรุกรรมไว้หรอืไม่กต็ามและรายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัต่อส�านกังานต่อไป

หมวด ๒

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเงิน 

และก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๙ ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบ 

ธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท�าขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงส�าหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

หรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัต่อส�านกังาน

ภายหลังจากที่ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ ๑๐ ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด�าเนนิการ 

ตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๓ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
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ข้อ ๑๑ ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ก�าหนด

ระดับความเข้มข้นในการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�าหรับลูกค้าทุกรายให้

สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยใน

รายที่มคีวามเสีย่งสูงตอ้งด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกีย่วกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นทีส่ดุ และ

ในรายทีม่คีวามเสีย่งต�า่อาจพจิารณาลดความเข้มข้นในการด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูค้าลงได้ โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายและระเบยีบวธิกีารด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๑๒ ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจทาน 

และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ามาพิจารณาในการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและ 

ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

ส่วนที่ ๒

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบ

เพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�คว�มเสี่ยงสูง

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่ต้อง

ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓  

และข้อ ๔ จะต้องค�านึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

อันหมายความรวมถึงปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่

 (ก) กรณีท่ีข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ 

แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

  ๑) โครงสร้างการถือหุน้มคีวามผดิปกตหิรอืมคีวามซบัซ้อนเกนิกว่าการด�าเนนิธรุกจิตาม

ปกติ

  ๒) ตรงกับข้อมูลที่ส�านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก�าหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง

สูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

  ๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการก�าหนด

  ๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ

  ๕) ถูกพจิารณาโดยนยัอืน่ว่ามคีวามเสีย่งสงูไม่ว่าทางด้านการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 (ข) กรณทีีต่รวจสอบพบว่าความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการท�าธรุกรรมของลกูค้าด�าเนนิไปอย่าง

ผิดปกติ
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(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้า

มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท�าธุรกรรมในพื้นที่เชิง

ภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการก�าหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) น�าปัจจัยความ

เสีย่งตาม (๑) และ (๒) มาพจิารณาบรหิารความเสีย่งของลกูค้าอย่างเคร่งครดั และในกรณทีีผู่ป้ระกอบอาชพี

ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ได้ประเมินถึงปัจจัยความเสี่ยงข้างต้นกับ

ข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัยตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�าหนดให้ลกูค้าดงักล่าวเป็นลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสงู

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพิจารณา

ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้อมูล 

รายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการก�าหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง

ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดส�าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง 

โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดขัน้ตอนทีเ่พิม่ข้ึน หรอืการขอหรอืหาข้อมลูเพิม่เตมิจากลกูค้าเกีย่วกบัข้อมลูหรอืหลกัฐาน

ในการประกอบกจิการของลกูค้า ข้อมลูแหล่งทีม่าของเงนิหรอืรายได้ ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการ

สร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืในการท�าธรุกรรม การก�าหนดขัน้ตอนให้มกีารอ้างถงึความสัมพนัธ์ทางธรุกจิ

กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) ก�าหนดให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูอ้นมุตักิารสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้าทีม่คีวามเสีย่ง

สงู และอนมุตัผิลการตรวจทานข้อมลูตามกระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า ในกรณี

ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๑๐) ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ผูป้ระกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์

ทางธรุกจิหรอืไม่ท�าธรุกรรมหรอืยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้าดงักล่าวและรายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตุ

อันควรสงสัยต่อส�านักงาน

(๓) ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความ

เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท�าธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบ ุ

ตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ
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ส่วนที่ ๓

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�คว�มเสี่ยงตำ่�

ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๑๐) อาจลดระดับความเข้มข้นในการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลง

ได้ ส�าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่า โดยอาจด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ลดระดบัความเข้มข้นในการขอข้อมลูการระบตุวัตน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมจากประเภท 

ของลกูค้า ประเภทของธรุกรรมหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิ มลูค่าของธรุกรรม และความเคล่ือนไหวทางการเงนิ 

หรือการด�าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(๒) ลดระดบัความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือ่นไหวทางการเงนิหรอืการด�าเนนิ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า

ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต�่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่

เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ามีส่วนร่วมในการกระท�าหรือมีการท�า

ธุรกรรม หรือมีการด�าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปรับปรุง

ความเสีย่งของลกูค้าดงักล่าวให้เป็นลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสูงและด�าเนนิมาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ 

เกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๔ ทันที

หมวด ๓

ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�

ส่วนที่ ๑

ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้�ทั่วไป

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง

ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ
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(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

(๒) มีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 (ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งท่ีมีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ขึ้นไป หรือ

 (ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) มีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม

ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)

ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค

หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจาก

แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้

(๒) ระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่แท้จริง

(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ�านงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิและการท�าธรุกรรมตลอดช่วงเวลาทีค่วามสมัพนัธ์ทางธรุกจิยงัด�าเนนิอยูว่่ายงัคง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้รวมถึงข้อมูล

ทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของ

ลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�าเนินการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเส่ียงด้าน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ 

๑๕ และข้อ ๑๖

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�าเนินการ

ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าเว้นแต่มีความ

จ�าเป็นเพือ่มใิห้เป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓)  

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจด�าเนนิการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกทีส่ามารถท�าได้ภายหลงัจาก 

ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้การด�าเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 174 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มี

ประสทิธภิาพ และไม่กระทบกระเทอืนถงึการระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การระบตุวัตนของลกูค้าและระบผุูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทาง

ที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีการมอบอ�านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนามของลูกค้า 

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบเพื่อทราบว่า 

ลูกค้าได้มีการมอบอ�านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้อง 

ด�าเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ด้วย

ข้อ ๒๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็น

นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด�าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ารวมทั้งท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัลกัษณะธรุกจิของลกูค้า ตลอดจนโครงสร้างการบรหิารจดัการหรอืการเป็นเจ้าของและอ�านาจในการ

ควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย

ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง

กันทางกฎหมายตามข้อ ๒๐ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๑๐) ด�าเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงดังต่อไปนี้

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้

 (ก) ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย

และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

 (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ�านาจในการควบคุม ก�ากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการ

ตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทัง้ให้ระบบุคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่มตี�าแหน่งบรหิารระดบัสงู ทัง้นีผู้้ประกอบอาชพีตาม

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตาม

ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย

 (ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

(๒) ระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้

 (ก) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่

  ๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ

ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ

  ๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม 

๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมนิติบุคคลโดย

วิธีการอื่น ในกรณีที่มี



เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 175

  ๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ

บุคคลธรรมดาที่มีต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น

 (ข) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่

  ๑) ในกรณทีีเ่ป็นทรสัต์ ให้ระบผุูก่้อตัง้ กรรมการทรสัต ีผูคุ้ม้ครอง ในกรณทีีม่ผีูคุ้ม้ครอง 

ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�านาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุม

หรือการเป็นเจ้าของด้วย

  ๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้ระบุชื่อ 

ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์

  ๓) ในกรณทีีเ่ป็นบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายประเภทอืน่ ให้ระบตุวัตนของบคุคล

ที่อยู่ในต�าแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ ได้ 

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ปฏิเสธการสร้างความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็น

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�านักงาน

ข้อ ๒๓ การสร้างความสมัพนัธท์างธรุกจิในครั้งต่อไป ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้

จัดท�าไว้แล้วส�าหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

ข้อ ๒๔ ให้เลขาธิการก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒๕ ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�าเนนิการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ลกูค้าทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วนและเพยีงพอ ให้ตดิตามและตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วนและให้บรหิาร

ความเสีย่งและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้าเมือ่มข้ีอมลูทีค่รบถ้วนและเพยีงพอแล้ว

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท�าธุรกรรมมาเป็นเวลานานหรือเป็น

ลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช�าระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก�าหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการท�าธุรกรรมครั้งต่อ

ไป ทั้งนี้ เพื่อจะไดข้อขอ้มลูจากลกูคา้ไดใ้นโอกาสแรกและด�าเนินการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป

(๓) ลกูค้าทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วนและเพยีงพอ และไม่สามารถตดิตามข้อมลูให้ครบถ้วนและเพยีงพอได้ 

ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ

ก�าหนด
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ส่วนที่ ๒

ก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 

สำ�หรับผู้ที่ทำ�ธุรกรรมเป็นครั้งคร�ว

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 

มกีารท�าธรุกรรมกบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว ให้ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิส�าหรบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็น

ครั้งคราว ดังต่อไปนี้

(๑) ระบตุวัตนและพสิจูน์ทราบตวัตนของผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวและผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ 

ของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยน�าความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ด�าเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอ�านาจให้ท�าธุรกรรมในนามของผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็น 

ครั้งคราว โดยน�าความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล

หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยน�าความในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๔) ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมเพือ่พจิารณาถงึความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน

การท�าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๑๐) ต้องไม่ท�าธรุกรรมกบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวดงักล่าวและรายงานเป็นธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั

ต่อส�านักงาน

ข้อ ๒๗ ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)และ (๑๐) ด�าเนนิการ 

บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรม 

เป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็น

ครั้งคราวดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด

ข้อ ๒๘ การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราวในระดบัทีเ่ข้มข้นทีสุ่ด

ส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๒๗ อย่างน้อยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดขั้นตอนท่ีเพิ่มข้ึนหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

เกีย่วกบัข้อมลูหรอืหลกัฐานในการประกอบกจิการของผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว ข้อมลูแหล่งทีม่าของเงนิหรอื 

รายได้ ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการท�าธรุกรรม และอาจพจิารณาก�าหนดขัน้ตอนให้มกีารอ้างถงึ 

ความสมัพันธ์ทางธรุกจิกับสถาบนัการเงนิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิด้วยกไ็ด้

(๒) ในกรณีท่ีผู้ท่ีท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเส่ียงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๑๐) ต้องไม่ท�าธุรกรรมกับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยต่อส�านักงาน
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(๓) ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึง

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�าธุรกรรม มูลค่าในการท�าธุรกรรม และความจ�าเป็นทางธุรกิจของ 

ผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น

ข้อ ๒๙ ให้น�าความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ 

ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) และ (๑๐) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๔

ก�รพึ่งพ�บุคคลที่ส�มในก�รตรวจสอบลูกค้�

และก�รกำ�หนดนโยบ�ยสำ�หรับสำ�นักง�น ส�ข�  

หรือบริษัทในเครือ

ส่วนที่ ๑

ก�รพึ่งพ�บุคคลที่ส�มในก�รตรวจสอบลูกค้�

ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพึ่งพา

บุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และ

ข้อ ๒๑ หรือเพื่อแนะน�าธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการด�าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ 

๑๙ และข้อ ๒๑ จากบุคคลที่สาม

(๒) บคุคลทีส่ามต้องส่งส�าเนาเอกสารหรอืข้อมลูการระบตุวัตนและเอกสารข้อมลูอืน่ ๆ  ของลกูค้าที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ ได้ในทันทีที่ได้

รับการร้องขอ

(๓) บุคคลท่ีสามได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวงนี้

(๔) บคุคลทีส่ามทีม่กีารปฏบิตัติามข้อบงัคบัของหลายประเทศ ได้มกีารพจิารณาความน่าเชือ่ถอืของ

ประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในกลุ่มหรือในเครือ

เดียวกันกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่พึ่งพาและ

กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดงักล่าวได้ปฏบิตัติาม
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กระบวนการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า การเกบ็รกัษาข้อมลูหลกัฐานและปฏบิตัติามข้อ ๓๒ 

ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�านาจ ให้

ถือว่าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ได้ด�าเนินการตาม 

(๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว

มาตรการตามข้อน้ีไม่น�ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะ

ตัวแทน

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูล

ตามกฎกระทรวงนี้ซึ่งได้รับการก�ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�านาจและบุคคลที่สามได้ด�าเนิน

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัลกูค้าอยูก่่อนทีผู่ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๑๐) จะพึ่งพาให้บุคคลท่ีสามด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ซึง่บคุคลทีส่ามสามารถน�า 

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่งต้องด�าเนิน

มาตรการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิตามนโยบายและข้อบงัคบัของผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรค

หนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) และผูร้บัจ้างหรอืตวัแทนต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องรับผิดชอบ 

ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ด�าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือ 

การเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน

บคุคลทีส่ามต้องเป็นสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูล

ของหน่วยงานที่มีอ�านาจ

ส่วนที่ ๒

ม�ตรก�รควบคุมภ�ยในและนโยบ�ยสำ�หรับสำ�นักง�น ส�ข� 

หรือบริษัทในเครือ

ข้อ ๓๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 

ก�าหนดแผนในการพฒันาและปรบัปรงุนโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรบัการประเมนิและบรหิารความเส่ียง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ และก�าหนดให้มีกลไกในการ 

ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการด�าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�าหนด 

ขั้นตอนในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม 
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การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้พนักงาน 

ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�าหนดให้

มีพนักงานระดับบริหาร เพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง

ก�าหนดให้ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามนโยบายการ

บรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจก�าหนด

มาตรการในการร่วมใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การท�า

ธุรกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของลูกค้า  

รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ข้อ ๓๓ ในกรณทีีม่าตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศ

ที่ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย ให้ส�านกังาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอืทีอ่ยูใ่นต่างประเทศถอืปฏบิตัิ

ตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า

ในกรณทีีส่�านกังาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอืไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการทางกฎหมายของประเทศ

ที่ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พิจารณาเพื่อยุติการด�าเนินกิจการของส�านักงาน สาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว

ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง

พิจารณาให้พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เป็นปัจจัยหนึ่งในการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จ�ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท�าธุรกรรม การท�ากิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับ 

คู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม ท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) ไม่จัดตั้งส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงต่อการ 

ฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หากมกีารจดัตัง้ส�านกังาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอื

ให้ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส�านักงานใหญ่

อย่างเคร่งครัด

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่หรือ

ประเทศที่ตั้งอยู่ให้ส�านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม�่าเสมอ
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หมวด ๕

ก�รกำ�กับและตรวจสอบ

ข้อ ๓๕ กรณีที่มีความจ�าเป็นในการติดต่อส�านักงาน เพื่อสอบถาม ขอค�าแนะน�า ชี้แจงหรือด้วยเหตุ

จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

และ (๑๐) จะต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส�านักงาน

ข้อ ๓๖ ให้ส�านักงานเป็นผู้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงการก�ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎ

กระทรวงนี้ ส�าหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ข้อ ๓๗ เพื่อให้การด�าเนินการตามข้อ ๓๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักงานอาจ

(๑) ขอความร่วมมอืในการก�ากบัดแูลและตดิตามประเมนิผลจากหน่วยงานอืน่ทีม่อี�านาจก�ากบัดแูล 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ทัง้นี ้ตามข้อตกลงระหว่าง

ส�านักงานกับหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแล

(๒) แต่งตัง้ทีป่รกึษาซึง่มคีวามรูห้รอืความเช่ียวชาญด้านการก�ากบั ตรวจสอบ หรอืตดิตามประเมนิผล

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการ

ก�ากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๓๘ เพือ่ให้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ให้ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา 

๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก�าหนดด้วย

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ บัญญัติให้น�าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๙) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๑๐) ด้วยโดยอนโุลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชพีท่ีมีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ทัง้น้ี โดยต้องมใิห้

มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด�าเนินการ

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขในก�รจัดให้มีก�ร 

ฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

และก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน 

แก่ก�รก่อก�รร้�ยให้แก่ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�น 

ต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้  

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ส�านักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๖ โดยส�านักงานอาจด�าเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นที่แสดงความประสงค์จะ

จัดการฝึกอบรมเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้

ข้อ ๔ หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหมวดวิชาความรู้ ดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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(๓) มาตรฐานสากลในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิ

แก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI - MONEY LAUNDERING AND COMBATING  

THE FINANCING OF TERRORISM)

(๔) หมวดวชิาความรูอ้ืน่ทีส่�านกังานเหน็ว่าจ�าเป็นในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

ข้อ ๕ ในการจัดการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน

เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายในระดับไม่ต�่ากว่าปริญญาโท และวิทยากรดังกล่าวต้องเป็น 

ผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีประสบการณ์ในการท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

ข้อ ๖ ในการฝึกอบรม ส�านักงานต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดให้มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ดังนี้

 ก. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องได้รับการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง

 ข. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องได้รับการ

ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

ส�านักงานต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ

ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ท้ังน้ี จ�านวนช่ัวโมงของการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตามข้อ ๔ 

ให้เป็นไปตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

(๒) จัดให้มีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

(๓) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ผู้มีหน้าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องให้ความร่วมมือและอ�านวยความสะดวกแก่

ส�านักงานในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดมีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ให้น�าความในข้อ ๔ 

ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และนติบิคุคลทีม่คีวามประสงค์จะจดัการฝึกอบรมดงักล่าวต้องเสนอ 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรมรวมทั้งวิธีการ

วัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากส�านักงาน

ข้อ ๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม

ระเบยีบนี ้และเมือ่ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มเีจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัการฝึกอบรมแล้วต้อง

จัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท�ารายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้เข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อทบทวนความรู้ทุกสองปี

ข้อ ๙ ให้ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เกบ็หลกัฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบยีน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือ
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เจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้  

ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการเพื่อที่จะให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามกฎหมายอัน

เนือ่งมาจากกระท�าความผดิเกีย่วกบัการจดัท�ารายงานหรอืควบคุมการรายงาน การจดัให้ลูกค้าแสดงตน หรอื

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ผู้มีหน้าที่

รายงานทีถ่กูลงโทษดงักล่าวจดัให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิเข้ารบัการฝึกอบรมตามระเบยีบ

นีใ้หม่ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีผู่ม้หีน้าทีร่ายงานนัน้ถกูลงโทษและเมือ่เจ้าหน้าทีด่งักล่าวผ่านการฝึกอบรม

แล้ว ให้รายงานให้ส�านักงานทราบด้วย

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศหรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการ

ตามระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 วิษณุ เครืองาม

 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ประก�ศสำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
เรื่อง จำ�นวนชั่วโมงก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย 

ในแต่ละร�ยหมวดวิช� พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบข้อ ๖ (๑) วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ในการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัให้มกีารฝึกอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ 

มาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตามประกาศนี้

๑. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อย

กว่า ๑๘ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้

 (๑) หมวดวชิากฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชัว่โมง 

โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) การรายงานธุรกรรม

  (ข) การก�าหนดนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและด้านการป้องกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



เรื่องอื่นๆ

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 185

  (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

  (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

   ๑) การระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

   ๒) การประเมินความเสี่ยง

   ๓) การตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงนิ การด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

หรือการท�าธุรกรรม

   ๔) การเก็บรักษาข้อมูล

  (จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 (๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

  (ข) การระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อส�านักงาน ปปง.

  (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 (๓) หมวดวชิามาตรฐานสากลด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการ

สนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING 

AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  (ข) สาระส�าคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องได้รบัการฝึกอบรม

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้

 (๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง 

โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) การรายงานธุรกรรม

  (ข) การก�าหนดนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและด้านการป้องกนั

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

  (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

   ๑) การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

   ๒) การประเมินความเสี่ยง

   ๓) การตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงนิ การด�าเนนิความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

หรือการท�าธุรกรรม

   ๔) การเก็บรักษาข้อมูล

  (จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
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 (๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

  (ข) การระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อส�านักงาน ปปง.

  (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 (๓) หมวดวชิามาตรฐานสากลด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการ

สนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING 

AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

  (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  (ข) สาระส�าคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล

    รักษาการในต�าแหน่ง

 เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
ว่�ด้วยก�รกำ�กับ ตรวจสอบ และประเมินผล 

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงินของผู้มีหน้�ที่ร�ยง�น พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และมาตรา ๔๐ (๓/๑) แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ

ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผูม้หีน้าทีร่ายงาน” หมายความว่า ผูม้หีน้าทีร่ายงานการท�าธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเกีย่วกบัการรายงาน

การท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บ 

รักษาเอกสารเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการก�าหนด

ข้อ ๕ ในการก�ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับมอบหมายเป็น 

หนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความเส่ียงต่อ 

คณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด

ในการก�ากบัและตรวจสอบตามวรรคหนึง่ พนกังานเจ้าหน้าทีอ่าจจดัให้มผีูช่้วยเหลอืพนกังานเจ้าหน้าที่

ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด
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ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการก�ากับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะหนึ่งประกอบด้วย  

เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ�านวยการกองก�ากับและ 

ตรวจสอบ ผูอ้�านวยการกองกฎหมาย และผูท้รงคณุวฒุซิึง่เลขาธกิารแต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้าน

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายอย่างน้อย

จ�านวนสองคนเป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจ�านวนหนึ่งคนและผู้ช่วย

เลขานุการอีกไม่เกินสองคน

องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น�ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พจิารณาผลการก�ากบั ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

(๓) เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการ

ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่

(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ข้อ ๘ ให้ส�านักงานแจ้งผลการด�าเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงาน

ก�ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ติดตามผลการด�าเนินการจนกว่าผู้มีหน้าที่รายงานจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๙ ในกรณทีีพ่บว่าผูม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน

เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๐ ในการก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมีหนังสือ 

ตกัเตอืนหรอืแจ้งค�าแนะน�าเป็นหนงัสอืไปยงัผูม้หีน้าทีร่ายงานเพือ่ให้ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการ 

ตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 วิษณุ เครืองาม

 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



พระร�ชบัญญัติ

ป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน 

แก่ก�รก่อก�รร้�ยและก�รแพร่ขย�ยอ�วุธ 

ที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๑ ในรัชก�ลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙”

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้รวมทั้ง



พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
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ดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏใน

สื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองสิทธิเรียกร้อง 

หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระท�าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล

กฎหมายอาญา หรือการกระท�าท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�าที่เป็นความ

ผิดนั้นได้กระท�าขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีหรืออาวุธ

อืน่ใดซึง่มอีานภุาพทีจ่ะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชวีติมนษุย์ สตัว์ พชื จ�านวนมากหรอืต่อสิง่แวดล้อมอย่างร้ายแรง

ท�านองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

“บุคคลที่ถูกก�าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือซึ่งมีมติ

ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการ

ก่อการร้ายหรอืการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงูและส�านกังานได้ประกาศรายชือ่นัน้หรอืบคุคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อท่ีศาลได้พิจารณาและมีค�าส่ังให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตาม 

พระราชบัญญัตินี้

“ผูม้หีน้าทีร่ายงาน” หมายความว่า ผูม้หีน้าทีร่ายงานการท�าธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจ�าหน่ายซึ่ง

ทรพัย์สนิ หรอืเปลีย่นสภาพใช้ประโยชน์หรอืกระท�าการใด ๆ  ต่อทรพัย์สินอนัจะส่งผลเปล่ียนแปลงต่อจ�านวน 

มูลค่า ปริมาณ ท�าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธรุกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

“ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติก�าหนด 

รายช่ือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ท่ีมีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายและส�านักงาน
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เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้ส�านักงานด�าเนินการประกาศรายช่ือ

น้ันเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายช่ือของบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ 

ภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตอินัเป็นผลให้ต้องเพกิถอนรายชือ่ผูน้ัน้ออกจากรายชือ่บคุคล

ที่ถูกก�าหนดแล้ว

การประกาศรายชือ่ตามวรรคหนึง่และการเพกิถอนรายชือ่ตามวรรคสอง ส�านกังานต้องด�าเนนิการโดย

ไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๗ ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัและมพียานหลักฐานอนัสมควรว่าผูใ้ดมพีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบั 

การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าส่ังหรือ 

ภายใต้การควบคมุของบคุคลนัน้ ให้ส�านกังานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการธรุกรรมพจิารณาส่งรายชือ่ 

ผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าส่ังเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดและถ้าปรากฏ 

แก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีค�าสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หรือ

(๒) ผู้นั้นด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกก�าหนดตาม (๑) หรือ

ตามมาตรา ๖

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส�านักงานรายงานต่อคณะ

กรรมการในการประชุมคราวถัดไป

ให้ส�านักงานประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกศาลมีค�าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าว

ทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

ให้ส�านักงานทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป 

ให้ส�านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา 

ยื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�านักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหน่ึงและวรรคส่ี

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของส�านักงานให้

ส�านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้ส�านักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ด�าเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า

มาตรา ๘ เมื่อส�านักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้วให ้

ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด�าเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด หรือของผู ้กระท�าการแทนหรือ 

ตามค�าสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินให้ส�านักงานทราบ

(๓) แจ้งให้ส�านกังานทราบเกีย่วกบัผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นลกูค้าซึง่อยูใ่นรายชือ่บคุคลทีถ่กูก�าหนดหรอื

ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น
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หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

มาตรา ๙ ให้ผูม้หีน้าทีร่ายงานก�าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งหรอืแนวทางปฏบิตัใิด ๆ  เพือ่

ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก�าหนดมาตรการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อปฏิบัติให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๑ ผูซ้ึง่ได้ด�าเนนิการตามมาตรา ๘ โดยสุจรติไม่ต้องรบัผิดแม้ก่อให้เกดิความเสียหายแก่บคุคล

ใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๒ บคุคลทีถ่กูก�าหนดตามมาตรา ๗ หรอืผู้ซึง่ถกูระงบัการด�าเนนิการกบัทรพัย์สินตามมาตรา 

๘ อนัเนือ่งมาจากมกีารก�าหนดการเป็นบคุคลทีถู่กก�าหนดตามมาตรา ๗ อาจยืน่ค�าร้องต่อศาลเพือ่ให้พจิารณา

ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขอให้ด�าเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

(๓) ขอให้มีค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

กรณมีคี�าสัง่อนญุาตตาม (๓) ศาลอาจก�าหนดเงือ่นไขใด ๆ  ทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารน�าทรพัย์สนิ

ไปใช้ในการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายด้วยกไ็ด้ และหากปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าการอนญุาตดงักล่าว

อาจเป็นช่องทางให้น�าทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะก�าหนดเงื่อนไข 

ใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นค�าร้องต่อศาล

เพื่อให้มีค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ช�าระหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระแก่ผู้ที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญา

หรือข้อผูกพันนั้นได้ท�าขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ช�าระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจ�าเป็นที่ต้องช�าระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการ 

ด�าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘

(๓) ช�าระหนี้ซึ่งศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินอันเน่ืองมาจาก

เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องช�าระหนี้

(๔) ด�าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่

ถูกก�าหนดตามมาตรา ๗

กรณีมีค�าสั่งอนุญาตตามวรรคหน่ึง ถ้าต้องมีการช�าระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ 

ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจก�าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้

น�าทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

มาตรา ๑๔ การด�าเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและ

ให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๒

ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รแพร่ขย�ยอ�วุธ 

ที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนด

รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง และส�านักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย

ให้ส�านักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายช่ือของบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ 

ภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตอินัเป็นผลให้ต้องเพกิถอนรายชือ่ผูน้ัน้ออกจากรายชือ่บคุคล

ที่ถูกก�าหนดแล้ว

การประกาศรายชือ่ตามวรรคหนึง่และการเพกิถอนรายชือ่ตามวรรคสอง ส�านกังานต้องด�าเนนิการโดย

ไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระท�าการอัน

เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ส�านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาก�าหนดรายชื่อตามวรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค�าร้องไปยัง

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ด�าเนินการก�าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ

องค์กรดังกล่าวก็ได้

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาก�าหนดรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ส�านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น

คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้

กระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มผีูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ 

ผูแ้ทนส�านกัข่าวกรองแห่งชาต ิผูแ้ทนส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิผูแ้ทนกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง 

ภายในราชอาณาจักร ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส�านักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนส�านักงาน

อัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อ และ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาของส�านกังานและคณะกรรมการดงักล่าว ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

เมือ่คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่ด�าเนนิการพจิารณารายช่ือตามวรรคหนึง่แล้วให้ส�านกังาน

รายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป

มาตรา ๑๗ เมือ่ส�านกังานประกาศรายช่ือบคุคลทีถ่กูก�าหนดตามมาตรา ๑๕ แล้วให้ผูม้หีน้าทีร่ายงาน

หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด�าเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด หรือของผู ้กระท�าการแทนหรือ 

ตามค�าสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินให้ส�านักงานทราบ
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(๓) แจ้งให้ส�านกังานทราบเกีย่วกบัผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นลกูค้าซึง่อยูใ่นรายชือ่บคุคลทีถ่กูก�าหนดหรอื

ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการด�าเนนิการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ  

เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงหรือก�าหนด

มาตรการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ

กรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๑๙ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับ 

การด�าเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตาม

มาตรา ๑๕ อาจยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่ตามมาตรา ๑๖ วรรคสองเพือ่ขออนญุาต

ด�าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินก็ได้

ก่อนมกีารอนญุาตตามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่ส่งเรือ่งไปยงักระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อส่งค�าร้องไปยังคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาค�าร้องของบุคคลที่

ถูกก�าหนดตามวรรคหน่ึง และเม่ือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความ 

มัน่คงแห่งสหประชาชาตมิอบหมายวนิจิฉยัเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่ด�าเนนิการ 

ไปตามนั้น

หมวด ๓

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและสำ�นักง�น

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัตินี้

(๓) ก�าหนดแนวทางปฏบิตัทิีจ่�าเป็นเพือ่ให้ผูม้หีน้าทีท่�ารายงานหรอืบคุคลอืน่ใดด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ค�าแนะน�าหรอืช้ีแจงแนวทางการปฏบิตัแิก่ผูม้หีน้าทีต้่องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้

(๒) ก�ากบัดแูล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี ้รวมถงึการด�าเนนิคด ี

กับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 195

(๓) รบัหรอืส่งรายงานหรอืข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิีห้รอืตาม

กฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔

บทกำ�หนดโทษ

มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) 

หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้

ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้น

ไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท�าความผิด ผู้น้ันต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

สามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้

ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิด

จากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือ 

ไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ผูใ้ดจดัหา รวบรวม หรอืด�าเนนิการทางการเงนิหรอืทรพัย์สินหรอืด�าเนนิการด้วยประการ

ใด ๆ  เพ่ือการก่อการร้าย หรอืโดยรูอ้ยูแ่ล้วว่าผูไ้ด้รบัประโยชน์ทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืจากการด�าเนนิการ 

นัน้เป็นบคุคลทีถ่กูก�าหนด หรอืโดยเจตนาให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืการด�าเนนิการนัน้ถกูน�าไปใช้เพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�าหนดหรือของบุคคล คณะบุคคลนิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการก่อการร้าย ผู้น้ันกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด�าเนินการด้วยประการใด ๆ  

เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือ

ทรัพย์สินหรือจากการด�าเนินการน้ันเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ 

การด�าเนินการนั้นถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�าหนดหรือของบุคคล

คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ผู้นั้นกระท�า

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ 

เช่นเดียวกับตัวการในการกระท�าความผิดนั้น

นิติบุคคลใดกระท�าความผิดหรือพยายามกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ 

เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่

ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณทีีก่ารกระท�าความผดิของนติบิคุคลตามวรรคสีเ่กดิจากการสัง่การหรอืการกระท�าของกรรมการ

หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 

มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 

กระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่สองปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สีห่มืน่บาทถงึสองแสนบาทหรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตราน้ี เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน

มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�า

ความผิด ให้เป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง แม้จะกระท�านอกราชอาณาจักร ผู้น้ันจะต้อง

รับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผูก้ระท�าความผดิหรอืผูร่้วมกระท�าความผดิคนใดคนหนึง่เป็นคนไทยหรอืมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

(๒) ผูก้ระท�าความผดิเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�าโดยประสงค์ให้ความผิดเกดิขึน้ในราชอาณาจกัร

หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู ้กระท�าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่ 

การกระท�าเกดิขึน้ในเขตอ�านาจของรฐันัน้ หากผูน้ัน้ได้ปรากฏตวัอยูใ่นราชอาณาจกัรและมไิด้มกีารส่งตวัผู้นัน้

ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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บทเฉพ�ะก�ล

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชือ่ของบคุคลทีถ่กูก�าหนดซึง่อาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนั

และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมิได้ถูก

เพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๙ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ใน

วนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญตัแิห่งพระราช

บัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การด�าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด�าเนินการให้ 

แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้

รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 ผู้รับสนองพระราชโองการ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู ซึง่ต้องใช้มาตรการในลกัษณะเดยีวกนักบัพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการด�าเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามท่ีคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการ

ฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) ก�าหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการ

ตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย สมควรน�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพ

ท�าลายล้างสูงมาก�าหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ระเบียบคณะกรรมก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
ว่�ด้วยก�รประก�ศและแจ้งร�ยชื่อบุคคลที่ถูกกำ�หนด

และก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิว่าด้วยประกาศ

และแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด และการด�าเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยประกาศและการ

แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด และการด�าเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ เม่ือมีประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามมาตรา ๔ หรือมีค�าส่ังของศาลให้เป็นบุคคลที่

ถูกก�าหนดตามมาตรา ๕ ให้ส�านักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของ

ส�านักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ส�านักงานจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดดัง

กล่าวเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ไปยงัผู้มหีน้าทีร่ายงานด้วยกไ็ด้

ข้อ ๕ วิธีการแจ้งบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา ๕ ให้ส�านักงานแจ้งเป็นหนังสือโดยด�าเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในราชอาณาจักร

 (ก) ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิล�าเนาของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่ใน

ขณะที่หนังสือไปถึง หรือ

 (ข) กรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับแจ้งเม่ือครบก�าหนดสิบห้าวัน

นับแต่วันส่ง
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(๒) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่นอกราชอาณาจักร

 (ก) การแจ้งบคุคลทีถ่กูก�าหนดตามค�าสัง่ของศาลซึง่มคี�าร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศให้ส่ง

หนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างประเทศที่ได้ส่งค�าร้องขอนั้น เพื่อให้ด�าเนินการแจ้งให้ทราบถึงการถูกก�าหนด

รายชื่อ

 (ข) การแจ้งบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามค�าส่ังศาลซึ่งมิได้มีค�าร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศให้

ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่ผู้นั้นถือสัญชาติ หรือที่น่าเชื่อ

ว่าผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อ

การแจ้งบุคคลที่ถูกก�าหนดตาม (๑) หากไม่สามารถกระท�าได้เน่ืองจากไม่มีผู้รับ การแจ้งจะกระท�า

โดยการปิดประกาศค�าสั่งการเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดไว้ ณ สถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�าเนา หรือ

ในกรณีที่ไม่รู้ภูมิล�าเนาของบุคคลที่ถูกก�าหนดการแจ้งจะกระท�าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่

แพร่หลาย ในกรณีน้ีให้ถือว่าบุคคลท่ีถูกก�าหนดทราบถึงการถูกก�าหนดรายชื่อเมื่อล่วงพ้นก�าหนดระยะเวลา 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ข้อ ๖ เมือ่ได้ประกาศรายชือ่บคุคลทีถ่กูก�าหนดแล้ว ให้บคุคลทีถ่กูก�าหนด ผู้มหีน้าทีร่ายงานหรอืบคุคล

ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนดด�าเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด รวมทั้งของผู้กระท�าการแทนหรือตาม

ค�าสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการตาม (๑) ให้ส�านักงานทราบภายในสิบวัน

ท�าการนับแต่วันที่ได้ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งให้ส�านกังานทราบเกีย่วกบัผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นลกูค้าซึง่อยูใ่นรายชือ่บคุคลทีถ่กูก�าหนดหรอื

ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�าธุรกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันท�าการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังภายในก�าหนดสองปีก่อนวันที่ได้มีค�าสั่งให้ผู้ใด

เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 วิษณุ เครืองาม

 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน




