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พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		 ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดและการด�ำเนินการ
		 ตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘......................................................................๑๙๘

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒)2 ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป
พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นหรือความผิดฐานพรากเด็ก
และผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท�ำเพื่อหาก�ำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จ�ำหน่าย หรือรับตัว
เด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพือ่ ให้บคุ คลนัน้ กระท�ำการค้าประเวณี หรือทีเ่ กีย่ วกับ
การเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือ
เป็นผู้ควบคุมผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(๓) ความผิดเกีย่ วกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(๔)3 ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�ำโดยทุจริตตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระท�ำ
โดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินนั้น
(๕) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท�ำโดยอ้างอ�ำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๘)4 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๙)5 ความผิดเกีย่ วกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกีย่ วกับการเป็นผูจ้ ดั
ให้มกี ารเล่นการพนันโดยไม่ได้รบั อนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท�ำความผิดรวมกันมีมลู ค่าตัง้ แต่ห้าล้านบาท
ขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๑๐)6 ความผิดเกีย่ วกับการเป็นสมาชิกอัง้ ยีต่ ามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสว่ นร่วมในองค์กร
อาชญากรรมที่มีกฎหมายก�ำหนดเป็นความผิด
2

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
3 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
4 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพิ่มโดยพระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
5 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
6 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๑)7 ความผิดเกีย่ วกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการช่วยจ�ำหน่าย
ซื้อ รับจ�ำน�ำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท�ำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๒)8 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตามประมวล
กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๓)9 ความผิดเกีย่ วกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการปลอม หรือการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมี
ลักษณะเป็นการค้า
(๑๔)10 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า
(๑๕)11 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
อันมีลักษณะเป็นการค้า
(๑๖)12 ความผิดเกีย่ วกับการประทุษร้ายต่อชีวติ หรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
(๑๗)13 ความผิดเกีย่ วกับการหน่วงเหนีย่ วหรือกักขังผู้อนื่ ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณี
เพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๑๘)14 ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ฉ้อโกง หรือ
ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
(๑๙)15 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกระท�ำอั น เป็ น โจรสลั ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
7

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
8 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
9 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
10 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
11 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
12 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
13 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
14 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
15 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๐)16 ความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในตามกฎหมายว่าด้วย
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(๒๑)17 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะทีเ่ ป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพือ่ น�ำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม
ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท�ำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร
ซึ่งหากการกระท�ำความผิดนั้นได้กระท�ำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย18
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการท�ำนิตกิ รรม สัญญาหรือการด�ำเนินการใด ๆ กับผูอ้ นื่
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”19 หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท�ำขึ้น
เพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับ
การกระท�ำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำธุรกรรม
เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท�ำธุรกรรมดังกล่าวด้วย
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด” หมายความว่า
(๑)20 เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการกระท�ำซึง่ เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ
จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท�ำซึง่ เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
(๒) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการจ�ำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ ตาม
(๑) หรือ
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจ�ำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง
และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียน
ว่าเป็นของบุคคลใด
16

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
17 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
18 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
19 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
20 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑)21 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๒)22 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๓)23 (ยกเลิก)
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
(๕)24 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ทมี่ ที นุ ด�ำเนินการซึง่ มีมลู ค่าหุน้ รวมตัง้ แต่
สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ให้สินเชื่อ รับจ�ำนองหรือรับ
จ�ำน�ำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ
(๖) นิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“กองทุน”25 หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มอี �ำนาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่
กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

21

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “สถาบันการเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
22 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “สถาบันการเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
23 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “สถาบันการเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
24 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “สถาบันการเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
25 มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “กองทุน” เพิม่ โดยพระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิด มิให้ต้อง
รับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระท�ำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การ
จ�ำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
(๓)26 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา ๖ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท�ำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู ้ ก ระท�ำความผิ ด หรื อ ผู ้ ร ่ ว มกระท�ำความผิ ด คนใดคนหนึ่ ง เป็ น คนไทยหรื อ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทย
(๒) ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึน้ ในราชอาณาจักร
หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่
การกระท�ำเกิดขึน้ ในเขตอ�ำนาจของรัฐนัน้ หากผูน้ นั้ ได้ปรากฏตัวอยูใ่ นราชอาณาจักรและมิได้มกี ารส่งตัวผูน้ นั้
ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนการกระท�ำความผิดหรือช่วยเหลือผูก้ ระท�ำความผิดก่อนหรือขณะกระท�ำความผิด
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท�ำการใด ๆ
เพื่อช่วยให้ผู้กระท�ำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระท�ำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ใน
การกระท�ำความผิด
ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ�ำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดาบุตร สามี หรือภริยา
ของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

26
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มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิด
นั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดส�ำเร็จ
มาตรา ๙ ผูใ้ ดสมคบโดยการตกลงกันตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปเพือ่ กระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ถ้าได้มีการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบกันนั้น
ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ในกรณีทคี่ วามผิดได้กระท�ำถึงขัน้ ลงมือกระท�ำความผิด แต่เนือ่ งจากการเข้าขัดขวางของผูส้ มคบท�ำให้
การกระท�ำนั้นกระท�ำไปไม่ตลอดหรือกระท�ำไปตลอดแล้วแต่การกระท�ำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท�ำการ
ขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ
มีการกระท�ำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้เพียงใดก็ได้
มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผูใ้ ดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น27
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
ความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำความผิดตาม
หมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระท�ำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง28
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

27
28

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒
การรายงานและการแสดงตน
มาตรา ๑๓ เมื่อมีการท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำ
ธุรกรรมนั้นต่อส�ำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้
ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๔29 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระท�ำไปแล้ว
โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้
สถาบันการเงินรายงานให้ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๕ ให้ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานที่ดินสาขา และ
ส�ำนักงานทีด่ นิ อ�ำเภอ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานต่อส�ำนักงาน เมือ่ ปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๒) เมือ่ อสังหาริมทรัพย์มมี ลู ค่าตามราคาประเมินเพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมเกินกว่าทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ
(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
มาตรา ๑๕/๑30 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการน�ำเงินตราไม่ว่า
จะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจ�ำนวนที่คณะกรรมการก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังส�ำนักงาน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
แจ้งรายการ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
จ�ำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดตามวรรคหนึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวน
ที่ผู้น�ำเงินตราที่น�ำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินก�ำหนด
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานในกรณี
เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้
29
30
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มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยาน
หลักฐานอันสมควรว่ามีการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความ
ผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงาน
(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�ำเนินการ การให้ค�ำแนะน�ำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท�ำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
(๒) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ หรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับด้วยอัญมณี เพชร
พลอย หรือทองค�ำ
(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(๕) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๙) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์31
(๑๐)32 ผูป้ ระกอบอาชีพทีด่ �ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ น
เงินทีม่ ใิ ช่เป็นสถาบันการเงิน ซึง่ ปรากฏผลจากการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้
ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
ให้น�ำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี
ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระท�ำความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง33

31
32
33

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖/๑34 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือ
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรใด มีการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้
ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอ�ำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมหรือสั่งระงับการท�ำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการ
ชัว่ คราวเป็นเวลาตามทีส่ �ำนักงานก�ำหนด และในกรณีทมี่ เี หตุจ�ำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานทีด่ �ำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหา
ก�ำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จ�ำเป็นได้
มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดทีร่ ฐั มนตรีเห็นสมควรให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระท�ำ
โดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อน
การท�ำธุรกรรมตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของ
คนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว35
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๐/๑36 สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดนโยบาย
การรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มท�ำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�ำเนินการ
เมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามวรรคหนึง่ จะมีขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวงเกีย่ วกับการแสดงตนและการพิสจู น์ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชี
ลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากส�ำนักงาน
ให้น�ำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อย
และประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเท่านั้น37

34
35
36
37
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มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๑38 เมือ่ มีการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกีย่ วกับ
ธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑/๑39 ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผย
ข้อมูลหรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันอาจท�ำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังส�ำนักงาน เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างส�ำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อด�ำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
รายงานทีส่ �ำนักงานได้รบั ตามหมวดนีถ้ อื เป็นความลับในราชการเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัตนิ ี้ และให้เลขาธิการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพือ่
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑/๒40 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้ส�ำนักงาน
ทราบโดยทันที
ในกรณีที่ส�ำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอ�ำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าว ระงับการท�ำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันท�ำการ
มาตรา ๒๑/๓41 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส�ำนักงานมีหน้าที่จัดให้มี
การฝึกอบรมเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท�ำรายงานหรือควบคุมการจัดท�ำรายงาน
การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าให้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๒๒42 เว้นแต่จะได้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั เิ ป็นอย่างอืน่ ให้สถาบัน
การเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้
(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความ
สัมพันธ์กับลูกค้า
38
39
40
41
42

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการท�ำ
ธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
ให้น�ำความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย43
มาตรา ๒๒/๑44 ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา
๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสิบปี
ดังกล่าว หากมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ส�ำหรับลูกค้า
รายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้น
ต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๒๓ บทบัญญัตใิ นหมวดนีม้ ใิ ห้ใช้บงั คับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

หมวด ๓
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๒๔45 ให้มคี ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึง่ เรียกโดยย่อว่า “คณะ
กรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๔/๑ โดย
ความเห็นชอบของวุฒิสภา เป็นกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทัง้ สิบห้าคนเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึง่ และ
รองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองหรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับอธิบดีหรือ
เทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้
มาตรา ๒๔/๑46 ให้มคี ณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระกอบด้วย ผูแ้ ทนศาล
43
44
45
46
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มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๒/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ฎีกา ผูแ้ ทนศาลรัฐธรรมนูญ และผูแ้ ทนศาลปกครองสูงสุด โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
กรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีส่ รรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยวิธกี ารรับสมัครบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ และให้คดั เลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากรายชือ่ บุคคล
ทีม่ กี ารสมัครดังกล่าวให้ได้จ�ำนวนหกคน แล้วน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม
มาตรา ๒๔ (๑) ทัง้ นี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุท�ำให้ตอ้ งมีการคัดเลือกบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และไม่มีประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ให้ส�ำนักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง และให้
คณะกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา ๒๔/๒47 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็น
หรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)
(๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลังหรือกฎหมาย
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีกอ่ นวันทีส่ มัคร
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการ
ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
บุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบการ
ใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๑๐) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ความผิดฐานฟอกเงิน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
47
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๕48 ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องส�ำนักงานตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงาน และเลขาธิการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
เป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ ระงับหรือยับยัง้ การกระท�ำใดของคณะกรรมการธุรกรรมส�ำนักงาน
และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
(๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท�ำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการ
บางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว
(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก�ำหนดให้ประชาชน
ต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�ำเนินการต่อไป
(๗) วางระเบียบในการด�ำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสีป่ นี บั แต่วนั แต่งตัง้
และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
48
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มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ลาออก
(๓)49 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในต�ำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๒๙50 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนนถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การคัดเลือก
บุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้น�ำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด

หมวด ๔
คณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๒51 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
49
50
51

มาตรา ๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จ�ำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกค�ำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมก�ำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๒/๑52 ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชือ่ บุคคลทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริตและ
มีความรูค้ วามสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ คี้ ณะละหนึง่ คนส่งให้ส�ำนักงาน
เพือ่ เสนอรายชือ่ ต่อคณะกรรมการเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีทคี่ ณะกรรมการผูม้ สี ทิ ธิเสนอชือ่
คณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากส�ำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น
การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ ต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ด้วย
มาตรา ๓๒/๒53 กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ (๑)
(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือต�ำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไปหรือเป็นหรือเคย
เป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔)
มาตรา ๓๒/๓54 กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี
กรรมการธุรกรรมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้น�ำมาตรา
๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการ
ธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒
ในกรณีทกี่ รรมการธุรกรรมพ้นจากต�ำแหน่งและยังมิได้แต่งตัง้ กรรมการธุรกรรมแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งให้
กรรมการทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมทีเ่ หลืออยูน่ นั้ ต้องมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น�ำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔55 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
(๒) สั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
(๓) ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๘
52
53
54
55
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มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔)56 เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๕)57 ก�ำกับ ดูแล และควบคุมให้ส�ำนักงานและเลขาธิการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้
(๕/๑)58 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพือ่ ให้ส�ำนักงานปฏิบตั ิ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕59 ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกีย่ วข้องหรือ
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจสั่ง
เป็นหนังสือยับยั้งการท�ำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่ก�ำหนดแต่ไม่เกินสามวันท�ำการ
ในกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ ยับยัง้ การท�ำธุรกรรมตามวรรคหนึง่ ไปก่อนก็ได้ แล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๖60 ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจสัง่ เป็นหนังสือยับยัง้
การท�ำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่ก�ำหนดแต่ไม่เกินสิบวันท�ำการ
มาตรา ๓๖/๑61 ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสัง่ การ
ของเลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผูใ้ ดเป็นผูข้ อ ผูใ้ ช้หรือสัง่ การให้มกี ารด�ำเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว
มาตรา ๓๗62 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมตาม
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราว
ถัดไป และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย
รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรม
(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ด�ำเนินการต่อบุคคลตาม (๑)
(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการด�ำเนินการ
(๔) ผลการด�ำเนินการ
รายงานตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบ
รายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งผลการตรวจสอบและ
56
57
58
59
60
61
62

มาตรา ๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ให้
คณะกรรมการธุรกรรมด�ำเนินการต่อไป
มาตรา ๓๗/๑63 ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่ผใู้ ห้ถอ้ ยค�ำ หรือผูท้ แี่ จ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการให้มมี าตรการในการคุม้ ครองบุคคล
ดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทัว่ ไปหรือมาตรการ
พิเศษตามกฎหมายดังกล่าวส�ำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย64
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าว เพราะมีการกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนาเนือ่ งจากการด�ำเนินการหรือการให้ถอ้ ยค�ำ หรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บคุ คลนัน้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ขอรับค่าตอบแทน
เท่าที่จ�ำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
ส�ำนักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�ำส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อนหรือ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดฐาน
ฟอกเงิน เพือ่ ตรวจค้นหรือเพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือพยานหลักฐาน
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้น
จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�ำลาย หรือท�ำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสาร
มอบหมายและบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจ�ำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค�ำ ค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ
ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
63
64
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มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น
มาตรา ๓๘/๑65 ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการมีอ�ำนาจจับผูก้ ระท�ำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยค�ำผูถ้ กู จับเพือ่ เป็นหลักฐานเบือ้ งต้น แล้ว
ส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
มาตรา ๓๘/๒66 ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�ำหนด แม้จะพ้นจากต�ำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา ๓๙/๑67 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙/๒68 (ยกเลิก)

หมวด ๕
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๔๐69 ให้จัดตั้งส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน
ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและ
เป็นกลาง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบตั งิ านธุรการอืน่
(๒) รับรายงานการท�ำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงานรวมทั้งการรับ
รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
(๓)70 รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(๓/๑)71 ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแนวปฏิบตั ติ ามระเบียบทีค่ ณะ
กรรมการก�ำหนด

65
66
67
68
69
70
71

มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓/๒)72 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายเพื่อจัดท�ำนโยบายและก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ แจ้ง
ผลการประเมินความเสีย่ งดังกล่าวไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓/๓)73 จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะด�ำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓/๔)74 แจ้งรายชือ่ ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึง่ ไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
(๓/๕)75 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔)76 เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่
เกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้มกี าร
จัดโครงการดังกล่าว
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๑77 ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของส�ำนักงานและเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในส�ำนักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยจะให้
มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้
เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒78 ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล
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มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
(๒)79 ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมีฐานะ
เทียบเท่าปลัดกระทรวง
(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันหรือมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔80 เลขาธิการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสีป่ นี บั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว81
ให้เลขาธิการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่งรวมกันกับ
เงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของปลัดกระทรวง และ
ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่าจะออกจากราชการ
ให้ข้าราชการของส�ำนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก�ำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษต้องค�ำนึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด�ำรงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดย
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง82
มาตรา ๔๕83 นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความ
สามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
(๔) ต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๕/๑84 ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเลขาธิการจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได้
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงินเครื่องมือหรือ
79
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มาตรา ๔๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
อุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�ำความผิด
ฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นค�ำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมี
ค�ำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้85
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการโดยใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการ
สื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค�ำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้
มาตรา ๔๖/๑86 ในการปฏิบตั กิ ารตามอ�ำนาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
เอกสารหลักฐานหรือการอ�ำพรางตนเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ด�ำเนินการ
กับทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด การด�ำเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๖/๒87 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของส�ำนักงานเป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหารและต�ำรวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา
๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม อาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของส�ำนักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต�ำรวจตามมาตรา ๖ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ส�ำนักงานจะมีอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์
ชนิดใด ขนาดใด จ�ำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๗ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีอย่างน้อยให้มีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการด�ำเนินการอืน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
85
86
87
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มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๖
การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
อาจมีการโอน จ�ำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สนิ ใดทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีก�ำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ ไปก่อน แล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการธุรกรรม
การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธี
การที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ท�ำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงิน
หรือทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อให้มีค�ำสั่งเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือสัง่ เพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
ให้เลขาธิการรีบด�ำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรือ่ งเพิม่ เติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มเี หตุพอทีจ่ ะยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสัง่ ให้ทรัพย์สนิ นัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพือ่ ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบตั ติ ามนัน้ หากคณะกรรมการ
มิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมือ่ คณะกรรมการมีค�ำวินจิ ฉัยชีข้ าดไม่ให้ยนื่ ค�ำร้องหรือไม่วนิ จิ ฉัยชีข้ าดภายในก�ำหนดระยะเวลาและ
ได้ปฏิบตั ติ ามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรือ่ งนัน้ เป็นทีส่ ดุ และห้ามมิให้มกี ารด�ำเนินการ
เกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส�ำคัญ ซึ่งน่าจะท�ำให้ศาล
มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน
ดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค�ำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายใน
ก�ำหนดระยะเวลา ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการน�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนและในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้
สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอืน่ ซึง่ สามารถท�ำได้ถงึ แม้จะเกินกว่าก�ำหนดสองปี ให้ส�ำนักงานส่งคืนทรัพย์สนิ นัน้
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
แก่ผมู้ าขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สนิ ได้ให้คนื เป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มผี มู้ ารับคืนเมือ่ ล่วงพ้น
ห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือ
เงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด88
เมือ่ ศาลรับค�ำร้องทีพ่ นักงานอัยการยืน่ ต่อศาลแล้ว ให้ศาลสัง่ ให้ปดิ ประกาศไว้ทศี่ าลนัน้ และประกาศ
อย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจ�ำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ
หรือมีสว่ นได้เสียในทรัพย์สนิ มายืน่ ค�ำร้องขอก่อนศาลมีค�ำสัง่ กับให้ศาลสัง่ ให้สง่ ส�ำเนาประกาศไปยังเลขาธิการ
เพื่อปิดประกาศไว้ที่ส�ำนักงานและสถานีต�ำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจ
อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีสว่ นได้เสียในทรัพย์สนิ ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผนู้ นั้ ทราบ เพือ่ ใช้สทิ ธิดงั กล่าว
การแจ้งนัน้ ให้แจ้งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอ่ ยูค่ รัง้ หลังสุดของผูน้ นั้ เท่าทีป่ รากฏในหลักฐาน
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการขอให้
พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสัง่ ให้น�ำทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คนื ให้
แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีค�ำสั่งให้
คืนทรัพย์สนิ หรือชดใช้ให้ผเู้ สียหายตามวรรคนีแ้ ล้ว ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสัง่ ศาลโดยเร็ว89
มาตรา ๕๐ ผูซ้ งึ่ อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ทีพ่ นักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
๔๙ อาจยื่นค�ำร้องก่อนศาลมีค�ำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
(๑) ตนเป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง และทรัพย์สนิ นัน้ ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด หรือ
(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
๔๙ อาจยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค�ำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดย
สุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ
มาตรา ๕๑90 เมื่อศาลท�ำการไต่สวนค�ำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อ
ว่าทรัพย์สินตามค�ำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และค�ำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้
ให้ส�ำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ด�ำเนินการ
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด91
เพือ่ ประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผูอ้ า้ งว่าเป็นเจ้าของหรือผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึง่
เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้
88
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มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดหรือได้รับโอนมา
โดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑/๑92 ในกรณีทศี่ าลเห็นว่าทรัพย์สนิ ตามค�ำร้องไม่เป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความ
ผิด ให้ศาลสัง่ คืนทรัพย์สนิ นัน้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มผี ใู้ ดขอรับคืนทรัพย์สนิ ภายในสองปีนบั แต่วนั ทีศ่ าล
มีค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส�ำนักงานน�ำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน
ในกรณีทมี่ ผี มู้ าขอรับคืนโดยใช้สทิ ธิขอรับคืนตามกฎหมายอืน่ ซึง่ สามารถท�ำได้ถงึ แม้จะเกินกว่าก�ำหนด
สองปีตามวรรคหนึง่ ให้ส�ำนักงานส่งคืนทรัพย์สนิ นัน้ แก่ผมู้ าขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สนิ ได้ให้คนื เป็น
เงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มผี มู้ ารับคืนเมือ่ ล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สนิ นัน้ ตกเป็นของกองทุน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�ำหนด93
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลท�ำการไต่สวน
ค�ำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้นให้ศาลมีค�ำสั่งคุ้มครอง
สิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่ง
เกีย่ วข้องหรือเคยเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูก้ ระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สนั นิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต
มาตรา ๕๓ ในกรณีทศี่ าลสัง่ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดย
ค�ำร้องของเจ้าของ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั ประโยชน์ทรัพย์สนิ นัน้ ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีตอ้ งด้วยบทบัญญัติ
ของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก�ำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่
สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี
ค�ำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่ค�ำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด
และผูร้ อ้ งต้องพิสจู น์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยืน่ ค�ำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือ
หนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น
ก่อนศาลมีค�ำสัง่ ตามวรรคหนึง่ ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงค�ำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงาน
อัยการเข้ามาโต้แย้งค�ำร้องนั้นได้
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดเพิม่ ขึน้ อีก ก็ให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้น�ำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมี
การโอน จ�ำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดเลขาธิการจะส่งเรือ่ งให้พนักงาน
อัยการยืน่ ค�ำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีค�ำสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ชวั่ คราวก่อนมีค�ำสัง่ ตามมาตรา ๕๑
ก็ได้ เมื่อได้รับค�ำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาค�ำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าค�ำขอนั้นมี
เหตุอันสมควร ให้ศาลมีค�ำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๖ เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มคี �ำสัง่ ให้ยดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ
ใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค�ำสั่ง
แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ และการประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ หรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล
แล้วแต่กรณี ได้มีค�ำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด94
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่
ทางราชการมากกว่าการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ เลขาธิการอาจสัง่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทรัพย์สนิ นัน้ ไปดูแล
และใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้น�ำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือน�ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน�ำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สนิ ทีน่ �ำออกขายทอดตลาดหรือทีน่ �ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของทาง
ราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดให้คนื ทรัพย์สนิ นัน้ พร้อมทัง้ ชดใช้คา่ เสียหาย
และค่าเสือ่ มสภาพตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สนิ
ได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สนิ นัน้ ตามราคาทีป่ ระเมินได้ในวันทีย่ ดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ หรือตามราคาทีไ่ ด้จากการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบีย้ เงินฝากประเภทฝากประจ�ำของธนาคารออมสินในจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั คืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสือ่ มสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถด�ำเนินการ
ตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการด�ำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือด�ำเนินการ
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการมากกว่า ก็ให้ด�ำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการพิจารณาด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดใดตามวรรคหนึ่งลักษณะการ
กระท�ำความผิดทีส่ �ำนักงานด�ำเนินการจะต้องมีลกั ษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
การคลังของประเทศ หรือเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระท�ำขององค์กรอาชญากรรม หรือ
ผูท้ รงอิทธิพลทีส่ �ำคัญเป็นตัวการ ผูใ้ ช้ หรือผูส้ นับสนุนทัง้ นี้ ลักษณะการกระท�ำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด95
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มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๙ การด�ำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น�ำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๖/๑
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน96
มาตรา ๕๙/๑97 ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในส�ำนักงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินคดี การตรวจค้น การยึด
หรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สนิ การแจ้งเบาะแส การคุม้ ครองพยาน หรือการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการ
ด�ำเนินการนั้น
(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
และการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ด�ำเนินกิจการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๙/๒98 กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ให้น�ำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๕๙/๓99 กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ให้เป็นของส�ำนักงานโดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน

96

หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึง มาตรา ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
97 มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
98 มาตรา ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
99 มาตรา ๕๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๙/๔100 การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำ หนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๕101 อ�ำนาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการจัดหาผลประโยชน์การจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๖102 ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจ�ำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงานบุคคลภายนอก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่
ให้การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายจากกองทุน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๗103 ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เลขาธิการเสนองบดุลและรายงาน
การจ่ายเงินของกองทุนในปีทลี่ ว่ งมาแล้ว ซึง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อคณะกรรมการ
และรัฐมนตรี

หมวด ๗
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๖๐ ผูใ้ ดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง
กระท�ำความผิด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๑/๑104 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้หรือสั่งการให้
คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
หรือยับยั้งการท�ำธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิให้พยานหลักฐานตาม
สมควรเพื่อกลั่นแกล้งหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือกระท�ำ
การดังกล่าวโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง
หกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
100
101
102
103
104
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มาตรา ๕๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติตามการใช้หรือการ
สั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑/๒105 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่าแต่ไม่เกินหกเท่า
ของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการท�ำงานนั้นค�ำนวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา ๖๒106 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา
๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสองต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๖๓107 ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�ำ ไม่ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตาม
มาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูใ้ ดกระท�ำการใด ๆ ให้บคุ คลอืน่ ล่วงรูข้ อ้ มูลทีเ่ ก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสีเ่ ว้นแต่การปฏิบตั กิ าร
ตามอ�ำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๔/๑108 ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจ�ำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาหนึง่ คน
โดยมีข้าราชการในส�ำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท�ำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก�ำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

105
106
107
108

มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๔/๒109 ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มีการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระท�ำความผิดและ
รายงานให้เลขาธิการทราบ หรือภายในห้าปีนับแต่วันกระท�ำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดยักย้าย ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท�ำให้สญ
ู หายหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๖110 ผู้ใด
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ
(๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระท�ำด้วย
ประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรซึ่งกระท�ำความผิด
กฎหมายบางประเภท ได้น�ำเงินหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดนัน้ มากระท�ำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน
เพือ่ น�ำเงินหรือทรัพย์สนิ นัน้ ไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท�ำความผิดต่อไปได้อกี ท�ำให้ยากแก่การปราบปรามการกระท�ำความ
ผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือด�ำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้
เท่าทีค่ วร ดังนัน้ เพือ่ เป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถด�ำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖111
มาตรา ๒ พระราชก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาก�ำหนด
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนท�ำให้การ
ก่อการร้ายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้
ทุกประเทศร่วมมือด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือ
กรณีอนื่ ใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์จะน�ำไปใช้ด�ำเนินการก่อการร้ายเพือ่ แก้ไขปัญหาให้การก่อการร้ายยุตลิ งด้วยสมควรก�ำหนดให้ความ
ผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อน�ำมาตรการ
ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคูก่ นั ซึง่ จะท�ำให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรือ่ งนีเ้ ป็นไปอย่างได้ผล โดยทีเ่ ป็นกรณี
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มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑112
มาตรา ๒๘ ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มีบทบัญญัตบิ างประการทีไ่ ม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิน้
ไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายทีผ่ า่ นมาไม่อาจช่วยให้การตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันผู้กระท�ำความผิด
อาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกล่าวยังสามารถน�ำเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิดใน
แต่ละคราวมาใช้ในการสนับสนุนการกระท�ำความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได้อกี นอกจากนีย้ งั มีขนั้ ตอนในการบังคับใช้
กฎหมายบางประการไม่อาจด�ำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างได้
ผลตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างแท้จริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ
ด�ำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดอาญา
ฐานอืน่ ทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อความมัน่ คงแห่งรัฐหรือความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นความผิดมูลฐาน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒113
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิด
มูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การด�ำเนินการของสถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตน
ของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบอาชญากรรมน�ำไปใช้เป็นประโยชน์
ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดมูลฐานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก�ำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖114
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ไม่ได้ก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐานส่งผลให้ผกู้ ระท�ำความผิดสามารถ
น�ำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�ำความผิดมาใช้สนับสนุนการกระท�ำความผิดอาญาได้อีก จึงเห็นควรก�ำหนดความผิด
มูลฐานเพิม่ เติมและก�ำหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชดั เจนเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้
ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่จะก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยง ก�ำหนดเรื่อง
มาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดหรือการด�ำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิด รวมทัง้ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึง่ สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘115
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเลขาธิการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
โดยให้ถอื ว่าระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับเป็นระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เมื่อบุคคลซึ่งด�ำงต�ำแหน่งเลขาธิการตามวรรคหนึ่งครบวาระแล้ว คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้บุคคล
ดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือต�ำแหน่งอื่นใดใน
หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีต�ำแหน่งที่เทียบเท่า ทั้งนี้ โดยได้รับเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและ
สิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต�่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมได้
มาตรา ๕๒ ให้ด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรมตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าวให้
กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึน้
ใหม่ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีต�ำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๕๓ เรือ่ งใดทีอ่ ยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจด�ำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
114
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุติการด�ำเนินการและให้ส�ำนักงานด�ำเนินการส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่
คณะกรรมการจะมีมติให้ด�ำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย
มาตรา ๕๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบนั จึงเห็นควรปรับปรุง
บทบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับความผิดมูลฐานสถาบันการเงิน ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด และลักษณะการกระท�ำความ
ผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการท�ำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และก�ำหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือ
ผูป้ ฏิบตั กิ ารตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละเพิม่ อ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสีย่ ง
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระท�ำการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และด�ำเนินการเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารอ�ำพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบตั หิ น้าที่ นอกจากนี้
ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม
และก�ำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และก�ำหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ชาญ/ผู้จัดท�ำ
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นภาพร/ปรับปรุง
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณัฐพร/ตรวจ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
วิศนี/เพิ่มเติม
ปัญญา/ตรวจ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒1

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๒) นิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
(๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๕)2 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๖)3 นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
1
2

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๙/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
(๕) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
3 (๖) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตใิ ห้สถาบันการเงินหมายความรวมถึงนิตบิ คุ คลทีด่ �ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินตามทีก่ �ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งมีนิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางประเภท สมควรก�ำหนดให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อให้อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒4
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๖) ของบทนิยามค�ำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตใิ ห้สถาบันการเงินหมายความว่านิตบิ คุ คลทีด่ �ำเนิน
ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินตามทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดให้นติ บิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

4

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๓/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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กฎกระทรวง
กำ�หนดผู้ประกอบอาชีพที่ดำ�เนินธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำ�ธุรกรรมต่อ
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่
มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การรายงานการทำ�ธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อสำ�นักงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา
๑๓ (๑) และ (๒) ให้กระทำ�เฉพาะที่เป็นธุรกรรมดังนี้
(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) มีจำ�นวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
				
				
				

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็น
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด
และก�ำหนดมูลค่าทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การรายงานของสำ�นักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานที่ดินจังหวัด สำ�นักงานที่ดิน
สาขา และสำ � นั ก งานที่ ดิ น อำ � เภอต่ อ สำ � นั ก งาน เมื่ อ ปรากฏว่ า มี ก ารขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้กระทำ�เฉพาะที่มีการชำ�ระด้วยเงินสดหรือมูลค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ดังนี้
(๑) การชำ�ระด้วยเงินสดตามมาตรา ๑๕ (๑) เป็นจำ�นวนตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
(๒) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามมาตรา ๑๕ (๒) ตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
				
				
				

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำ�นักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้
(๑) ธุรกรรมทีพ่ ระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ ตัง้ แต่ชนั้ พระองค์เจ้า
ขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี
(๒) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี
(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ค) มูลนิธิสายใจไทย
(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำ�กับสถาบันการเงิน เว้นแต่
(ก)1 ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ข) ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นเรือกำ�ปัน่ เรือทีม่ รี ะวางตัง้ แต่หกตันขึน้ ไป เรือกลไฟหรือ
เรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย
1

ข้อ ๑ (๔) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
(๕) การทำ�สัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่
คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการได้มาโดยการ
ครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๗)2 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้
(ก) การบริการรับชำ�ระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท
(ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต
(ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี
(ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการชำ�ระเงิน
(จ) การบริการหักบัญชี
(ฉ) การบริการชำ�ระดุล
(ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงินอืน่ ๆ
3
(๘) ธุรกรรมทีท่ �ำ ผ่านเครือ่ งถอนเงินอัตโนมัตหิ รือผ่านเครือ่ งฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๙)4 ธุรกรรมทีเ่ ป็นการโอนเงินหรือการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย
(ก) การโอนเงิน หรือการชำ�ระเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในสถาบั น การเงิ น หรื อ ภายใน
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผูป้ ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) ทัง้ นี้
เฉพาะที่ทำ�ขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น
(ข) การโอนเงิน หรือการชำ�ระเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในสถาบั น การเงิ น หรื อ ภายใน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่ทำ�ขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น
ข้อ ๑/๑5 ในกรณีที่สถาบันการเงินได้รายงานการทำ�ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำ�ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ (๙) อีก

2

ข้อ ๑ (๗) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
3 ข้อ ๑ (๘) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
4 ข้อ ๑ (๙) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
5 ข้อ ๑/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒6 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตใิ ห้ธรุ กรรมใดทีร่ ฐั มนตรีเห็นสมควรให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดธุรกรรมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒7
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมที่
สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครอบคลุมถึงการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการบริการช�ำระเงิน จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

6
7

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๙/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๙/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑1 การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๑ แบบ ปปง. ๑ ๐๔ - ๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การท�ำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดย
ใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ และแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ ท้าย
กฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม
สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการท�ำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงาน
ข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ทีม่ กี ารท�ำธุรกรรมเพือ่ การโอนเงินหรือช�ำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ
๖ วรรคสอง (๙)
1

ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรื่อง การรายงานธุรกรรม
ข้อ ๒ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในระยะ
เวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่ง
แบบรายงานที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
ส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
(๒) การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงาน
ไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�ำนักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงินรายงานภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
ข้อ ๓ แบบรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ และให้สถาบันการเงิน
รายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท�ำไปแล้วโดยมิได้
มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓
ข้อ ๔ แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และ (๓) ให้ใช้ส�ำเนาค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีร่ บั รองถูกต้อง หรือแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ขี อ้ มูล
ตามค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว
ข้อ ๕ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานที่ดินสาขา หรือส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ รายงานโดยการส่งส�ำเนาค�ำขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้องที่ท�ำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังส�ำนักงาน
ภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
ส�ำหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้สง่ ส�ำเนาค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีร่ บั รอง
ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังส�ำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
ข้อ ๖2 การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ตามมาตรา ๑๖ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) ตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๓) ตามมาตรา ๑๖ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๔) ตามมาตรา ๑๖ (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๕) ตามมาตรา ๑๖ (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๖) ตามมาตรา ๑๖ (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๗) ตามมาตรา ๑๖ (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๘) ตามมาตรา ๑๖ (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๙) ตามมาตรา ๑๖ (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
2

ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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เรื่อง การรายงานธุรกรรม
ข. ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการท�ำธุรกรรมโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
		 (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๑๐) การรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐ ท้ายกฎ
กระทรวงนี้
หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗3 การรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖
ไปยังส�ำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการท�ำธุรกรรมนั้น
การรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖
ไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
การรายงานข้อเท็จจริงให้ส�ำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น
ข้อ ๗/๑4 การรายงานการท�ำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา
๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการโอนเงิน
หรือช�ำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า
ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังส�ำนักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจท�ำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงาน
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
4 ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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เรื่อง การรายงานธุรกรรม
(๓)5 ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘/๑6 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการท�ำธุรกรรมตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากส�ำนักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมมี
หนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๙7 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง สมควรก�ำหนดแบบระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงาน
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒8
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตใิ ห้สถาบันการเงินมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการท�ำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้
เหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

5

ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
6 ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓
8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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[เอกสารแนบท้าย]
๑. แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง. ๑-๐๑)
๒. แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. ๑-๐๒)
๓. แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓)
๔. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑)
๕. แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (แบบ
ปปง. ๑-๐๔-๒)
๖. แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓)
๗. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๑) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๑)
๘. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๒) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๒)
๙. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๓) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๓)
๑๐. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๔) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๔)
๑๑. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๕) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๕)
๑๒. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๖) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๖)
๑๓. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๗) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗)
๑๔. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๘) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๘)
๑๕. แบบรายงานธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖
(๙) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๙)
๑๖. แบบรายงานการท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๑๐)
๑๗. ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔
(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ ส�ำหรับธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยและให้สถาบัน
การเงินรายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท�ำไปแล้วโดย
มิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. (๑) ส่วน
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. (๒) และให้ผ้ปู ระกอบอาชีพ
ดังกล่าวรายงานไปยังส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท�ำไปแล้ว
โดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนเกินกว่าที่ก�ำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

เรื่อง การรายงานธุรกรรม
		
		
		
		
		
		
		
		
ข.
		

(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการท�ำธุรกรรมโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
		 (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
		 (๑๐) การรายงานการท�ำ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐ ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการท�ำธุรกรรมรูปแบบอืน่ ทีม่ ขี อ้ มูล
เดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
หากผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำ�ธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท�ำธุรกรรมที่สถาบัน
การเงินต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท�ำธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส�ำนักงานในกรณีที่เป็น
ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท�ำเฉพาะที่เป็นธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรม
ทีเ่ ป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ รวมถึงธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้
รายงานเมื่อมีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สิน
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๔ การรายงานการท�ำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงินต่อส�ำนักงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๑) เฉพาะธุรกรรมการซือ้ ขายหรือแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ�ำนวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อ
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรม
ที่ใช้เงินสด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ให้รายงานในกรณีเป็น
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมี
จ�ำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
(๓) ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๗) และ (๙) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสด
มีจ�ำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
กำ�หนดจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อ
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๔
“(๔) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด
มีจ�ำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
กำ�หนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ การบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกีย่ วกับธุรกรรมทีส่ ถาบันการเงินจะต้องรายงานต่อส�ำนักงานให้ใช้
แบบรายงานการท�ำธุรกรรมส�ำหรับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗
ข้อ ๔ การบันทึกข้อเท็จจริงตามข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินผูบ้ นั ทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชือ่ และเขียนชือ่
และนามสกุลด้วยลายมือบรรจงก�ำกับไว้ พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้วย
ในกรณีทผี่ ทู้ �ำธุรกรรมมาท�ำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้บนั ทึกข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูท้ �ำธุรกรรมให้ครบถ้วน
และในกรณีที่มีผู้ร่วมท�ำธุรกรรมก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร่วมท�ำธุรกรรมให้ครบถ้วนด้วย
ในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้ทำ� ธุรกรรมแทนผูอ้ นื่ ให้บนั ทึกข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูท้ มี่ า
ท�ำธุรกรรมแทนผู้อื่นนั้นและผู้มอบหมายหรือผู้มอบอ�ำนาจให้ครบถ้วนด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กฎกระทรวง
กำ�หนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล หรือบุคคลที่มกี ารตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ทีท่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจัด
ให้มีการแสดงตนและด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน
ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๑๐) จัดให้ลูกค้าแสดง
ตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรมที่มี
มูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๘) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อน
การท�ำธุรกรรม
ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อน
การท�ำธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�ำธุรกรรมดังต่อไปนี้

เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๒) การโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
ข้อ ๘ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก�ำหนดมาตรการและควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล หรือบุคคลที่มกี ารตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ทีท่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจัด
ให้มีการแสดงตนและด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานิติบุคคล หรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน
ข้อ ๓ การแสดงตนของลูกค้าซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็ม
(๒) วัน เดือน ปีเกิด
(๓) เลขประจ�ำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ�ำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�ำตัวในเอกสารส�ำคัญ
ประจ�ำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี
(๔) ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้านและทีอ่ ยูป่ จั จุบนั กรณีทไี่ ม่ได้อาศัย ณ ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้านและในกรณี
ที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย

เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
(๕) อาชีพ สถานที่ท�ำงาน
(๖) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ลายมือชื่อผู้ท�ำธุรกรรม
ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้อง
แสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๒) เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
(๓) หลักฐานส�ำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลทัว่ ไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนทีน่ ายทะเบียนออก
ให้ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีทไี่ ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิตบิ คุ คล
ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ�ำนงในการท�ำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
(ค) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่น
ในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการท�ำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ�ำนาจในการท�ำธุรกรรม
(ง) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารส�ำคัญ
อันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น
(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
(๖) ข้อมูลของผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ท�ำธุรกรรม และบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในกรณี
ที่มี ดังนี้
(ก) ชื่อเต็ม
(ข) วัน เดือน ปีเกิด
(ค) เลขประจ�ำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจ�ำตัวทีร่ ฐั บาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�ำตัวในเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี
(ง) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและ
ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
(๗) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินกิจการ
(๘) ตราประทับ ในกรณีที่มี
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอ�ำนาจหรือผู้รับมอบอ�ำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรม
ข้อ ๕ การแสดงตนของผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แล้วแต่กรณี
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เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้ากับลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีส่ ร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนัน้ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส�ำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
มีความเสี่ยงต�่ำ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ
(๖) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าดังกล่าวส่งส�ำเนา
หลักฐานตามข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ท�ำธุรกรรมครั้งแรก
การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส�ำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณีก่อนมีการอนุมัติ
ให้ท�ำธุรกรรมครั้งแรก
การท�ำธุรกรรมที่ไม่ได้ท�ำต่อหน้ากับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้กระท�ำได้เฉพาะส�ำหรับบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต�่ำ และให้น�ำบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ
แสดงตนของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่ได้ท�ำธุรกรรมต่อหน้าส�ำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยงต�่ำดังกล่าว
ข้อ ๗ การจัดให้ลกู ค้าและผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว แสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก�ำหนดมาตรการ
ในการพิสจู น์ทราบเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ดังกล่าว เช่น ตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสาร ตรวจสอบจากข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง ตรวจสอบ
จากส�ำเนาเอกสารที่รับรองถูกต้อง ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล หรือบุคคลที่มกี ารตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙)
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่าย
หนึง่ เป็นผูค้ รอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ
(๙) หรือบุคคลที่ลูกค้าท�ำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�ำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย
“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เสมอภาคหรือข้อมูลเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดทีส่ ามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็นการทัว่ ไป และ
ผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนัน้ อาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพือ่ การได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึง

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส�ำคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือ
ผูร้ ว่ มงานใกล้ชดิ และบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าเทียมกับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�ำหนด

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้ นี้ นโยบายและระเบียบวิธกี ารดังกล่าวต้องได้รบั
การทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก�ำลังพัฒนาส�ำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
และที่มีอยู่แล้ว
การด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงตามข้อ ๔ วรรคสอง และก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๖ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
ข้อ ๗ ห้ามสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รวมทัง้ กรรมการพนักงาน
ลูกจ้าง ตัวแทนและส�ำนักงานผูด้ ำ� เนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันอาจมีผล
ท�ำให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ
ลูกค้าไปยังส�ำนักงาน
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ข้อ ๘ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้
กระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าจะเป็นการท�ำให้ลกู ค้าหรือผูท้ จี่ ะมาเป็นลูกค้าทราบ
ถึงการด�ำเนินการดังกล่าว สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจไม่ดำ� เนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงานต่อไป
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจถึงการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๙ ในการสร้างหรือด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ถ้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒)
และ (๓) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมไว้
หรือไม่ก็ตาม และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงานต่อไป

หมวด ๒
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบธุรกรรมที่
ลูกค้าได้ทำ� ขึน้ เพือ่ บริหารความเสีย่ งส�ำหรับธุรกรรมทีส่ งสัยว่าอาจเกีย่ วข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยต่อส�ำนักงานภายหลังจากทีไ่ ด้
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�ำเนินการตามนโยบาย
และระเบียบวิธกี ารในข้อ ๔ กับลูกค้าทุกราย ตัง้ แต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้าแต่ละราย
ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก� ำหนดระดับความ
เข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าโดยในรายที่มีความ
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เสี่ยงสูงต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มี
ความเสี่ยงต�่ำ อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทานและปรับปรุง
ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ำมาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและด�ำเนินการอย่าง
สม�่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

ส่วนที่ ๒
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง
ข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่ต้องด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้อง
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันหมายความรวมถึง
ปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
ทีแ่ ท้จริงของลูกค้าระบุวา่ ลูกค้าหรือผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้ามีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
		 ๑) โครงสร้างการถือหุน้ มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการด�ำเนินธุรกิจตาม
ปกติ
		 ๒) ตรงกับข้อมูลที่ส�ำนักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก�ำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง
สูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
		 ๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการก�ำหนด
		 ๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ
		 ๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอืน่ ว่ามีความเสีย่ งสูงไม่วา่ ทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมของลูกค้าด�ำเนินไป
อย่างผิดปกติ
(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้า
มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท�ำธุรกรรมในพื้นที่เชิง
ภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการก�ำหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) น�ำปัจจัยความเสีย่ งตาม (๑) และ
(๒) มาพิจารณาบริหารความเสีย่ งของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณีทสี่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ประเมินถึงปัจจัยความเสีย่ งข้างต้นกับข้อมูลอืน่ ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัย
ตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องก�ำหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง
จากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการก�ำหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๑๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดส�ำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงโดยอย่างน้อยต้อง
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือ
หลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งทีม่ าของเงินหรือรายได้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการท�ำธุรกรรม การก�ำหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงและอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในกรณี
ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ
(๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทำ� ธุรกรรมหรือ
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
(๓) ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความ
เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและความเคลือ่ นไหวในการท�ำธุรกรรม และเพิม่ ความถีใ่ นการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุตวั
ตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ

ส่วนที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าความเสี่ยงต�่ำ
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ
ลดระดับความเข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส�ำหรับลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงต�่ำ โดยอาจด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตวั ตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากประเภท
ของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และความเคลือ่ นไหวทางการเงิน
หรือการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือ่ นไหวทางการเงินหรือการด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่
เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำ มีส่วนร่วมในการกระท�ำหรือมีการท�ำ
ธุรกรรมหรือมีการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปรับปรุงความเสี่ยงของ
ลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
ในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๕ ทันที

หมวด ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ ๑
การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าทั่วไป
ข้อ ๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ
(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) มีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาท
ขึ้นไป หรือ
(ข) ที่ เ ป็ น การโอนเงิ น หรื อ การช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นแต่ ล ะครั้ ง มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม
ข้อ ๑๙ (๑) และ (๒)
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ�ำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�ำธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท�ำธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด�ำเนินอยู่ ว่า
ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของ
ลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามวรรคหนึง่ ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ
(๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็นเพือ่ มิให้เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ
ด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกทีส่ ามารถท�ำได้ภายหลังจากทีม่ กี ารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า ทัง้ นี้ การด�ำเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าวต้องอยูภ่ ายใต้การบริหารความเสีย่ ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึง
การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
การระบุตวั ตนของลูกค้าและระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๐ ในกรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของลูกค้าให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบ
อ�ำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็น
นิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) ด�ำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ
ของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอ�ำนาจในการควบคุมนิตบิ คุ คลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย
ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายตามข้อ ๒๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ดังนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย
และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ำนาจในการควบคุม ก�ำกับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย รวมทัง้ ให้ระบุบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีตำ� แหน่งบริหารระดับสูง ทัง้ นี้ สถาบันการเงิน และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๓) ด้วย
(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผล
ประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
(ก) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่
		 ๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ
ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
		 ๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม
๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคลโดย
วิธีการอื่น ในกรณีที่มี
		 ๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ สถาบันการเงิน และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดา
ที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(ข) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่
		 ๑) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง (ในกรณีที่มี) ผู้รับ
ผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุมหรือ
การเป็นเจ้าของด้วย
		 ๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
		 ๓) ในกรณีทเี่ ป็นบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายประเภทอืน่ ให้ระบุตวั ตนของบุคคล
ที่อยู่ในต�ำแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ ได้
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่ท�ำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๒๔ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครัง้ ต่อไป สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ (๑) และ (๙) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้จัดท�ำไว้แล้วส�ำหรับลูกค้า
รายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๒๕ ให้เลขาธิการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎ
กระทรวงนี้
ข้อ ๒๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ลูกค้าทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ตดิ ตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้บริหาร
ความเสีย่ งและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าเมือ่ มีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท�ำธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็น
ลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช�ำระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก�ำหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการท�ำธุรกรรมครั้งต่อไปทั้งนี้ เพื่อจะได้
ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามข้อมูลดัง
กล่าวต่อไป
(๓) ลูกค้าทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอได้
ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว
ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่
เลขาธิการก�ำหนด

ส่วนที่ ๒
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๗ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือการ
ประกันภัยอย่างอืน่ ทีม่ กี ารลงทุนรวมอยูด่ ว้ ย นอกจากต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผรู้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีม่ กี าร
ตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๒) กรณีผรู้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รบั การก�ำหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยสถานะ
หรือโดยทางอืน่ ให้ระบุขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับผูร้ บั ประโยชน์อย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถระบุผรู้ บั ประโยชน์ได้ในเวลา
ที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๘ ให้สถาบันการเงินด�ำเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของผู้รับประโยชน์ตามข้อ ๒๗
(๑) และ (๒) ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๙ ให้สถาบันการเงินก�ำหนดให้การพิจารณาข้อมูลเกีย่ วกับผูร้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
กรณีทพี่ บว่าผูร้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึง่ เป็นนิตบิ คุ คลหรือเป็นบุคคลทีม่ กี าร
ตกลงกันทางกฎหมายทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สถาบัน
การเงินด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึงด�ำเนินการระบุผไู้ ด้
รับผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงและตรวจสอบเพือ่ ยืนยันผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของนิตบิ คุ คลหรือเป็นบุคคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีทพี่ บว่า ผูร้ บั ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือในกรณี
ทีม่ กี ารก�ำหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยทางอืน่ ให้บคุ คลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองเป็นผูร้ บั ประโยชน์จาก
กรมธรรม์ประกันภัย สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของผูถ้ อื กรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้นอย่างเคร่งครัดก่อนแจ้งให้ผู้บริหาร
ระดับสูงทราบ และอนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พจิ ารณารายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ได้ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำ� ธุรกรรม หรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและพิจารณารายงาน
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๓๑ สถาบันการเงินอาจก�ำหนดให้ลูกค้าที่ท�ำธุรกรรมดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำ
(๑) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช�ำระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาท ในแต่ละปีหรือกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีการช�ำระเบี้ยประกันครั้งเดียว ในจ�ำนวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนเงิน
หรือผลประโยชน์อนื่ ตามกรมธรรม์ประกันภัย เมือ่ เสียชีวติ พิการ หรือทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวรเท่านัน้ และไม่มี
การสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
สถาบันการเงินอาจพิจารณาด�ำเนินการตามข้อ ๑๖ ส�ำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงตํ่าตาม (๑) หรือ (๒)
แล้วแต่กรณีก็ได้

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

127

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการท�ำธุรกรรม
เป็นครั้งคราวตามข้อ ๑๘ (๒) กับบุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายโดยไม่เคยจัดให้มี
การแสดงตนและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลง
กันทางกฎหมายดังกล่าวมาก่อน ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อมูลของบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๑๙ (๑)
(๒) และ (๓)
(๒) ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมในขณะท�ำธุรกรรม หรือเมื่อมีการท�ำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วหากสงสัย
ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้รายงานการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน

ส่วนที่ ๔
การส่งข้อมูลพร้อมค�ำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๓ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศส�ำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่
ห้าหมืน่ บาทขึน้ ไป สถาบันการเงินผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนและสถาบันการเงิน ผูร้ บั ค�ำสัง่ โอนต้องจัดให้คำ� สัง่ โอนมีขอ้ มูล
ลูกค้า ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน
(๒) หมายเลขบัญชีของลูกค้าผูส้ งั่ โอน กรณีทลี่ กู ค้าสัง่ โอนจากบัญชีทตี่ นมีอยูก่ บั สถาบันการเงินผูส้ ง่
ค�ำสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอน
ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่ง
(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่งโอน หรือหมายเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือหมายเลขประจ�ำตัวบุคคลที่รัฐ
ออกให้ หรือวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด
(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน
(๕) หมายเลขบัญชีของผูร้ บั เงินกรณีทเี่ ป็นค�ำสัง่ โอนเงินเข้าบัญชีทผี่ รู้ บั เงินมีอยูก่ บั สถาบันการเงินผูร้ บั
ค�ำสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้รับเงินไม่มี
บัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่ง
ในกรณีทมี่ กี ารส่งค�ำสัง่ โอนเงินเป็นค�ำสัง่ รวมจากลูกค้าผูส้ งั่ โอนรายเดียวไปยังผูร้ บั เงินหลายรายสถาบัน
การเงินไม่ต้องส่งหรือรับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่
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สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้ส่งค�ำสั่งโอนเงิน และในค�ำสั่งโอนเงินที่เป็น
ค�ำสัง่ รวมดังกล่าวจะต้องมีขอ้ มูลต่าง ๆ ของผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนและผูร้ บั เงินทัง้ หมดรวมอยูใ่ นระบบค�ำสัง่ รวมนัน้ ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได้
ข้อ ๓๔ ให้สถาบันการเงินด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าก่อนส่งค�ำสั่งโอนเงินไปยัง
สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอน
ข้อ ๓๕ ในกรณีทมี่ กี ารให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศส�ำหรับลูกค้าทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่
ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงิน ผู้ส่งค�ำสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับค�ำสั่งโอนด�ำเนินการส่งและรับ
ข้อมูลของลูกค้าพร้อมค�ำสั่งโอนตามข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง เว้นแต่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งสามารถได้รับข้อมูล
ดังกล่าวโดยวิธีอื่น ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนในกรณีที่ลูกค้าสั่งโอนจากบัญชีที่ตนมีอยู่
กับสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่ง หรือให้ส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรม
ในครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่ง
ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนร้องขอหรือได้รับค�ำสั่งจากส�ำนักงาน ให้สถาบันการเงินผู้ส่ง
ค�ำสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนหรือ
ส�ำนักงานแล้วแต่กรณี ภายในสามวันท�ำการ
ข้อ ๓๖ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงิน ให้สง่ ข้อมูลผูโ้ อนพร้อมค�ำสัง่ โอนเงิน
ตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้โอน ไปยังสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับโอนให้ครบถ้วน
ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค�ำสั่งโอนเงิน ท�ำให้ไม่สามารถส่ง
ข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค�ำสั่งโอนต้นทาง สถาบันการเงินตัวกลางต้องเก็บ
รักษาข้อมูลตามค�ำสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่ได้รับค�ำสั่งโอนเงินนั้น
สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค�ำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งค�ำสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน
ในกรณีที่ค�ำสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้ส่งค�ำสั่งโอนเงินหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงิน
ตัวกลางต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก�ำหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค�ำสั่งดังกล่าวและ
ก�ำหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
ข้อ ๓๗ สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนเงิน ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค�ำสั่งโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งค�ำสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน โดยอาจรวมถึง
มาตรการตรวจสอบในขณะรับค�ำสั่ง ในระหว่างด�ำเนินการตามค�ำสั่ง หรือหลังจากด�ำเนินการตามค�ำสั่งแล้ว
ข้อ ๓๘ สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนเงิน ต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าผู้รับเงิน
ก่อนจ่ายเงินตามค�ำสั่งโอน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน
ข้อ ๓๙ ในกรณีทมี่ กี ารรับค�ำสัง่ โอนเงินซึง่ มีขอ้ มูลของผูส้ ง่ ค�ำสัง่ โอนเงินหรือลูกค้าผูร้ บั เงินไม่ครบถ้วน
สถาบันการเงินผู้รับค�ำสั่งโอนเงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก�ำหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการ
ส่งค�ำสั่งดังกล่าวและก�ำหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
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ข้อ ๔๐ ให้น�ำบทบัญญัติในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ
กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทั้งผู้ส่งค�ำสั่งและรับค�ำสั่งใน
การให้บริการรายเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมของลูกค้าผู้ส่งค�ำสั่งโอนและลูกค้าผู้รับ
เงิน เพื่อทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อส�ำนักงานหรือไม่
(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงินข้ามประเทศ หากพบว่ามีธรุ กรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย และอาจมี
ผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึน้ ในประเทศ ให้รายงานการท�ำธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควร
สงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๔๑ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีใ่ ห้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ หาก
(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ลี กั ษณะให้วงเงินในการใช้จา่ ยล่วงหน้าเพือ่ การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ ทัง้ นีต้ ามแนวทาง
ที่เลขาธิการก�ำหนด
(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการกระท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)

หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
การก�ำหนดนโยบายส�ำหรับส�ำนักงานสาขา หรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
ข้อ ๔๒ ให้สถาบันการเงิน ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำ� ธุรกรรม และยุตคิ วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจ กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ทีจ่ ดั ตัง้ โดยได้รบั อนุญาตแต่ไม่มรี ะบบการบริหารจัดการทีแ่ ท้จริงในประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาต หรือ
มีระบบการบริหารจัดการทีแ่ ท้จริงแต่มไิ ด้ดำ� เนินการในประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ และไม่อยูใ่ นสถานะที่
ได้รับการก�ำกับดูแล
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(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับ
สถาบันการเงินตาม (๑)
ข้อ ๔๓ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
ไม่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท�ำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างสถาบันการเงินคูค่ า้ หรือสถาบันการเงินทีท่ ำ� ธุรกรรมแทน
เพือ่ ลูกค้า สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการระบุตวั ตนและระบุขอ้ มูลของสถาบันการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๙ (๑)
(๒) และ (๓) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าวรวมถึงพิจารณาจากความ
น่าเชือ่ ถือของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำกับดูแลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น
ข้อ ๔๔ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน ประเภทการช�ำระเงินโดย
ผ่านบัญชีโดยตรง ซึ่งหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินอนุญาตให้ลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทนท�ำธุรกรรม
ผ่านบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาส่งค�ำสั่งจาก
สถาบันการเงินตัวแทน สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง และตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าสถาบันการเงินตัวแทน และสถาบันการเงินต้องรับรองได้ว่า จะได้รับข้อมูลที่
เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับลูกค้ารายนัน้ จากสถาบันการเงิน
ตัวแทนตามที่ร้องขอ
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงิน
ขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและต้องด�ำเนินการตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงิน
ตัวแทนดังกล่าวด้วย
สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�ำธุรกรรม และยุติความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ หากสถาบันการเงินตัวแทนไม่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพหรือสถาบัน
การเงินตัวแทนหรือผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนัน้ เกีย่ วข้องกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สถาบันการเงินต้องใช้ความระมัดระวังในการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและตรวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สถาบันการเงินตัวแทนนัน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ และควรพิจารณายุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทันทีทตี่ รวจสอบพบว่า
สถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าวมีความเกีย่ วข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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ส่วนที่ ๒
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
ข้อ ๔๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามใน
การตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ หรือเพื่อแนะน�ำ
ธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และ
ข้อ ๒๒ จากบุคคลที่สาม
(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส�ำเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุตัวตนและเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ได้ในทันทีที่ได้รับการ
ร้องขอ
(๓) บุคคลที่สามได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้
(๔) บุคคลทีส่ ามทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มกี ารพิจารณาความน่าเชือ่ ถือของ
ประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว
ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกลุ่ม
หรือในเครือเดียวกันกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่พึ่งพา และกลุ่ม
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติตามข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑
และการปฏิบัติดังกล่าว ได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ ให้ถือว่าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ด�ำเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แล้ว
มาตรการตามข้อนี้ ไม่น�ำมาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะ
ตัวแทน
การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูล
ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจและบุคคลที่สามได้ด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน
และผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซึง่ บุคคลทีส่ ามสามารถน�ำกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่งพา
บุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่สถาบันการเงินจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่ง
ต้องด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของสถาบันการเงิน และ
ผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันการเงิน
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรับผิดชอบ ในกรณีทบี่ คุ คลทีส่ าม
ไม่ด�ำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษาข้อมูลและ
หลักฐานหรือด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน
บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซึ่งอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ

ส่วนที่ ๓
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส�ำหรับส�ำนักงาน สาขา
หรือบริษัทในเครือ
ข้อ ๔๘ ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�ำหนดแผนในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธกี ารส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และก�ำหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
เพือ่ ตรวจสอบระบบการด�ำเนินงานและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดขั้นตอนในการจ้าง
พนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดให้มีพนักงานระดับ
บริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
ข้อ ๔๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
หรือสาขาหรือบริษทั ในเครือทีต่ นถือหุน้ ใหญ่ทตี่ งั้ อยูใ่ นต่างประเทศ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดมาตรการในการร่วม
ใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อด�ำเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึง่ โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้า การท�ำธุรกรรมความเคลือ่ นไหว
ทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการในการ
รักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด
ข้อ ๕๐ ในกรณีทมี่ าตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
ที่ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ
(๙) ตัง้ อยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของประเทศไทย ให้ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการ
ทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
ในกรณีที่ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศที่ตั้งอยู่ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พิจารณาเพื่อยุติ
การด�ำเนินกิจการของส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว
ข้อ ๕๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องพิจารณาให้พื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำกัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท�ำธุรกรรม การท�ำกิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับคู่ค้า
ตั ว แทน หรื อ การพึ่ ง พาบุ ค คลที่ ส าม ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การฟอกเงิ น หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ไม่จดั ตัง้ ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษทั ในเครือในพืน้ ทีห่ รือประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ
ให้ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส�ำนักงาน
ใหญ่อย่างเคร่งครัด
(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่
หรือประเทศที่ตั้งอยู่ให้ส�ำนักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม�่ำเสมอ

ส่วนที่ ๕
การก�ำกับและตรวจสอบ
ข้อ ๕๒ กรณีที่มีความจ�ำเป็นในการติดต่อส�ำนักงาน เพื่อสอบถาม ขอค�ำแนะน�ำ ชี้แจง หรือด้วยเหตุ
จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้อง
แต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส�ำนักงาน
ข้อ ๕๓ ให้ส�ำนักงานเป็นผู้ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก�ำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ ส�ำหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๕๔ เพื่อให้การด�ำเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานอาจ
(๑) ขอความร่วมมือในการก�ำกับดูแล และติดตามประเมินผลจากหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างส�ำนักงานกับ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๒) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาซึง่ มีความรูห้ รือความเชีย่ วชาญด้านการก�ำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล
คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการก�ำกับ
ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด� ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก�ำหนดด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” ระหว่างบทนิยามค�ำว่า “ลูกค้า” และ
ค�ำว่า “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
““ผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกัน
ทางกฎหมาย ทีท่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวกับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙)
โดยไม่เคยจัดให้มกี ารแสดงตนและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) มีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป หรือ
(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
แต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
“ข้อ ๓๒ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการท�ำธุรกรรม
กับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยน�ำข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ตรวจสอบกรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจให้ทำ� ธุรกรรมในนามของผูท้ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวโดยน�ำข้อ
๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลหรือบุคคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยน�ำข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมเพือ่ พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตาม (๑) (๒)
(๓) หรือ (๔) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท�ำธุรกรรมกับ
ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๒/๑ ข้อ ๓๒/๒ และข้อ ๓๒/๓ ของส่วนที่ ๓ การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว ในหมวด ๓ การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๓๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว ดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด
ข้อ ๓๒/๒ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับที่เข้มข้น
ที่สุดส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๓๒/๑ อย่างน้อยต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรม และอาจพิจารณาก�ำหนดขัน้ ตอนให้มกี ารอ้าง
ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท�ำธุรกรรมกับ
ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
(๓) ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรม มูลค่าในการท�ำธุรกรรม และความจ�ำเป็นทางธุรกิจของ
ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๓๒/๓ ให้น�ำความในข้อ 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�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม”
				
				
				

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท� ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวยังไม่มีความเหมาะสม สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

อาศัยอ�ำนาจตามความในบทนิยามของค�ำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของ
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา
๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องน�ำปัจจัยความเสี่ยงอัน
เกิดจากลูกค้า ได้แก่ กรณีที่ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือผู้ได้
รับผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยมาพิจารณาบริหาร
ความเสี่ยงของลูกค้าโดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูง
ในกรณีทลี่ กู ค้าเป็นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมกับลูกค้า
ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ
หน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก�ำหนดความเป็นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย
ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง และมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายตุลาการ
(๒) เป็นบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง และมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในการควบคุมและบริหารใน
ราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๓) เป็นบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง และมีอ�ำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือ
ฝ่ายต�ำรวจ
(๔) เป็นบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรค
หนึ่ง ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจาก
ต�ำแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม
ข้อ ๔ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ ๓ ให้รวมถึง
(๑) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
(๒) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่
(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ
(ข) บุคคลธรรมดาซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ อันเนือ่ งมาจากการสร้างหรือด�ำเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
ข้อ ๕ ให้น�ำความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของ
ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่
ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ มีความเสีย่ งสูงต่อการฟอกเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริตต่อหน้าทีอ่ นั เป็นความผิดมูลฐาน ในระดับเดียวกับบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง
ได้ หากมีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ลูกค้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่ข้อ ๕ ของประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองกรณีที่บุคคลนั้นได้รับมอบหมายให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความใน
บทนิยามของค�ำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรือ่ ง บุคคล
ที่มีสถานภาพทางการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้น�ำความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของ
ต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยทีข่ อ้ ๓ (๒) ของประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรือ่ ง บุคคลทีม่ สี ถานภาพ
ทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงและมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในการควบคุมและ
บริหารในราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในบทนิยามของค�ำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง” ในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ ของประกาศส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) เป็นบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง และมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในการควบคุมและบริหารใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
รักษาการในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการกำ�หนดนโยบายและระเบียบวิธีการ
สำ�หรับการประเมิน และบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพือ่ บรรเทาความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ข้อ ๓ การก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๒ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
ที่มีอ�ำนาจระดับสูงสุดของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
(๒) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่มีความส�ำคัญในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายและต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ การจัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๒ ต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำเอกสารการประเมินและบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
(๒) ด�ำเนินการประเมินและบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายอย่างสม�่ำเสมอ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาหลักการ ดังต่อไปนี้

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(ก) ผลการประเมินและบริหารความเสีย่ งตามรายงานการประเมินความเสีย่ งด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ
(ข) ประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดของสถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศผลิตภัณฑ์
บริการ ลักษณะการท�ำธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ
(๓) ก�ำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงมีความถูกต้องและครบถ้วน
(๕) ก�ำหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งข้อมูลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ส�ำนักงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการกำ�หนดนโยบาย และระเบียบวิธีการ
สำ�หรับการประเมิน และบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ก�ำหนดนโยบายและ
ระเบียบวิธีการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็น
ไปตามแนวทางในประกาศนี้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนโยบายและระเบียบวิธกี ารทีผ่ า่ นการเห็นชอบและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ที่มีอ�ำนาจระดับสูงสุดของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
(๒) เป็นนโยบายและระเบียบวิธกี ารทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับสูงสุด ซึง่ เป็นเป้าหมายและต้องได้รบั
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(๓) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ หรือวิธปี ฏิบตั ิ หรือคูม่ อื ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวได้
ข้อ ๓ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดและด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(ก) นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า
		 สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดกระบวนการ
เพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบลูกค้า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		 เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายและระเบียบวิธกี ารในการรับลูกค้า สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากร
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ขัน้ ตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูล
เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า ขั้นตอนการ
อนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อ
ขอเริม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจส�ำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีส่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ (๑) และ (๙) ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
(ข) นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
		 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดหลักการ
บริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าทัง้ หมด โดย
ต้องพิจารณาปัจจัยในการก�ำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และต้องด�ำเนินการบริหารความ
เสีย่ งตลอดระยะเวลาทีย่ งั ด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิน้ สุดลงเมือ่ ยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า
		 การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าขั้นตอนการ
พิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกำ� หนดให้เป็นผูท้ มี่ กี ารกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคล
ที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ขั้นตอนการก�ำหนดระดับความเสี่ยงระดับต�่ำหรือความเสี่ยงระดับสูงส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการ
ตรวจทานความเคลือ่ นไหวในการท�ำธุรกรรมซึง่ สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งของลูกค้า ขัน้ ตอนการตรวจทาน
ข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าขั้นตอนการทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
		 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องเก็บรักษาข้อมูล
การแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจทานความเคลื่อนไหวในการท�ำธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยง
ของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
		 เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดท�ำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและ
ในทุกช่องทางที่ให้บริการ
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๔ นโยบายและระเบียบวิธีการส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึน้ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธดี ำ� เนิน
ธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือทีก่ ำ� ลังพัฒนาส�ำหรับทัง้ ผลิตภัณฑ์
ใหม่และที่มีอยู่แล้ว
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดแผนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ ๓ ด้วย ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการ
ทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดนโยบายเรื่อง
อื่น ๆ นอกจากนโยบายตามข้อ ๓ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการกำ�หนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์
ภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย รวมถึงต้องก�ำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม
หรือการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
(๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรม

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
หรือการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งจัดท�ำหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และจะเริ่มปฏิบัติการ ขาย หรือ
ให้บริการในอนาคต
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและการก�ำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
ประการที่ ๑ เพือ่ ทราบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์จะมีความเสีย่ งต่อการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มากน้อยเพียงใด
ประการที่ ๒ เพือ่ ทราบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์จะมีความเสีย่ งต่อการฝ่าฝืน
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ประการที่ ๓ เพือ่ ทราบว่า กรณีทพี่ บว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์อาจมีความเสีย่ ง
ประการที่ ๑ หรือประการที่ ๒ หรือทัง้ สองประการ จะมีการจัดการความเสีย่ งนัน้ โดยวิธใี ดและได้ปฏิบตั หิ รือ
จะสามารถปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้นได้อย่างบรรลุผลหรือไม่
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดแผนในการ
ตรวจทาน ทบทวน และพัฒนามาตรการบรรเทาความเสี่ยงส�ำหรับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
อุปกรณ์ตามข้อ ๒ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๔ ในกรณีที่พบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ตามข้อ ๒ วรรคหนึ่งมีความ
เสีย่ งต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่สามารถ
ก�ำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้นได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องยุติการใช้หรือไม่อนุมัติให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดมาตรการใน
การประเมินความเสีย่ งและบรรเทาความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส�ำหรับการให้บริการหรือการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการกำ�หนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๔ (๑) (ก) ๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�ำหนด
มาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าในระดับทีเ่ หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพอันเป็น
แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) พบว่า ลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูง
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
(๑) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือ
ทองค�ำ
(๒) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
(๔) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบัน
การเงิน

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๕) อาชีพประกอบธุรกิจกาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(๖) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(๘) อาชีพบริษทั หรือนายหน้าจัดหางาน ซึง่ เกีย่ วข้องกับการรับคนเข้ามาท�ำงานจากต่างประเทศหรือ
ส่งคนไปท�ำงานในต่างประเทศ
(๙) อาชีพธุรกิจน�ำเที่ยว บริษัททัวร์
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดให้การประกอบ
อาชีพอื่น เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกก็ได้
โดยอาจค�ำนึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการทีม่ กี ารรับเงินสดเป็นจ�ำนวนมากจากลูกค้าในการขายสินค้าหรือ
ให้บริการอยู่เสมอ
(๒) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการทีเ่ กีย่ วกับการใช้เงินสดหรือรับเงินสด โดยมักจะไม่มกี ระบวนการ
ใดผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้
(๓) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการที่มีการซื้อ - ขาย ที่มักไม่มีแหล่งอ้างอิงที่มาของสินค้าอย่าง
ชัดเจนซึ่งเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาสูง
(๔) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรมทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวของมูลค่าเงิน
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกรณีทคี่ วามเคลือ่ นไหวในการท�ำธุรกรรมนัน้ เป็นธุรกรรมข้ามประเทศและไม่มกี าร
ก�ำกับดูแลตามกฎหมาย
ข้อ ๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พบว่ามีปัจจัยอื่น
ที่ท�ำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ มีความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับทีต่ ำ�่ ลง เช่น ลูกค้าประกอบอาชีพทีม่ ี
ความเสีย่ งตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ในลักษณะของอาชีพเสริมที่ไม่ได้สร้างรายได้มากนัก เป็นต้น สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมิน
ผลที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้าได้
ข้อ ๖ การก�ำหนดอาชีพที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ตามประกาศนี้เป็นไปเพื่อ
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกรณีที่พบ
ว่าลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงจากการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการกำ�หนดปัจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�ำหนด
มาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าในระดับทีเ่ หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดให้พื้นที่หรือ
ประเทศทีค่ ณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการฟอกเงิน (Financial Action Task
Force : FATF) ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ เป็นพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก�ำหนดให้พื้นที่ดังต่อไป
นี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๑) พื้ น ที่ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
(๒) พื้นที่ที่ส�ำนักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการกระท�ำความผิดมูลฐานซึ่งจะก�ำหนดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีสถานการณ์ที่

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในด้านนั้น ๆ โดยวิธีการประกาศหรือการแจ้งพื้นที่ในข้อนี้จะพิจารณาจากความ
ปลอดภัยในเรื่องการรักษาข้อมูลความลับของทางราชการเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดให้พื้นที่หรือ
ประเทศอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีก
ก็ได้ โดยอาจค�ำนึงถึงข้อพิจารณา ดังนี้
(๑) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่า
เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ
(๒) พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระดับสากลที่ส�ำคัญ
(๓) พืน้ ทีห่ รือประเทศทีไ่ ด้รบั การประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานทีน่ า่ เชือ่ ถือว่า มี
อัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ในระดับสูงมาก
(๔) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่า
เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่
(๕) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นว่า เป็นแหล่งที่มีความเสี่ยง
สูงเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ข้อ ๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พบว่ามีปัจจัยอื่น
ท�ำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ มีความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับทีต่ ำ�่ ลง เช่น ลูกค้ามีสญ
ั ชาติในพืน้ ที่
หรือประเทศทีเ่ สีย่ งตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แต่ได้ยา้ ยถิน่ ฐานมาอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการถาวร และ
ไม่มีการท�ำธุรกรรมหรือการติดต่อทางธุรกิจในพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงนั้นอีกเลยเป็นต้น สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมินผล
ที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้าได้
ข้อ ๗ การก�ำหนดพื้นที่หรือประเทศที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าตามประกาศนี้
เป็นไปเพือ่ การบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึง่ เป็นการ
บริหารความเสีย่ งภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกรณี
ที่พบว่า ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือประเทศ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุตคิ วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึง่ ถือเป็นการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารภายในองค์กรของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการกำ�หนดปัจจัย
หรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ�

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าทุกรายเพื่อก�ำหนด
มาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าในระดับทีเ่ หมาะสมตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่มี
ปัจจัยหรือลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ
(๑) ลูกค้าที่เป็นรัฐบาล 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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ล่วงหน้า

(๓.๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๓.๔) นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(๓.๕) นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายสินค้าเกษตร

(๓.๖) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๓.๗) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
(๓.๘) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์
(๔) ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม เป็นต้น
(๕) ลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาก�ำหนดให้ลกู ค้า
ที่มีปัจจัยหรือลักษณะตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ซึ่งมีสัญชาติอื่นหรือตั้งอยู่ในต่างประเทศเป็นลูกค้าที่มี
ความเสีย่ งต�ำ่ ก็ได้ หากได้ตรวจสอบแล้วว่า ลูกค้าดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
น่าเชือ่ ถือในการก�ำกับดูแลตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งของลูกค้าดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าควรได้
รับการจัดระดับความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงระดับต�่ำ
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาก�ำหนดให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต�่ำ
(๑) การประกันวินาศภัย
(๒) การประกันชีวิตตามข้อ ๓๑ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยาความเสียหาย
(๔) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจ�ำกัดวงเงินส�ำหรับลูกค้า
แต่ละราย
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการเงินทีต่ นให้บริการนอกจากกรณีตามวรรคหนึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่
ได้ โดยอาจค�ำนึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการช�ำระหนี้
(๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินทีไ่ ม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสด
ได้ในระยะเวลาอันสั้น
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(๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ
(๔) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินทีไ่ ม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผอู้ นื่ ได้ หรือโอนได้แต่มกี ารก�ำหนด
เงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน
(๕) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ได้รับการจ�ำกัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจ�ำนวนครั้งในการ
ครอบครองหรือการใช้บริการ ท�ำให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็นจ�ำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือได้
อย่างรวดเร็ว
ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถก�ำหนดปัจจัยหรือ
ลักษณะอื่นนอกจากกรณีตามข้อ ๕ ในการพิจารณาและประเมินว่าลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับต�่ำได้ โดยอาจ
ค�ำนึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าไม่มปี จั จัยอืน่ ๆ ให้พจิ ารณาว่า น่าจะมีความเสีย่ งในระดับสูงตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมหรือมีความเคลื่อนไหว
ทางการเงินที่มีมูลค่าและจ�ำนวนความถี่ในการใช้บริการต�่ำ
(๓) ลูกค้าใช้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต�่ำเท่านั้น
(๔) ลูกค้าไม่มพี ฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารรายงานธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควร
สงสัย
ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจค�ำนึงถึงเงื่อนไขอื่น ๆ
เพื่อก�ำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับต�่ำก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางตามวรรคหนึ่ง และจะต้องก�ำหนดให้มี
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาส�ำหรับความ
เสี่ยงต�่ำอีกต่อไป
ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจลดระดับความเข้มข้นใน
การด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าลงได้สำ� หรับลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ ตามประกาศ
นี้ โดยด�ำเนินการตามข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว
ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้า
ต้องได้รบั การปรับปรุงระดับความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สงู
ขึน้ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
เพิม่ เติมส�ำหรับลูกค้าดังกล่าว ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานของระดับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ได้กำ� หนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการภายในองค์กรในทันที
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า
และการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในการระบุตวั ตนของลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากจะใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนการแสดงตนตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง วิธกี ารแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการระบุตวั ตนของลูกค้า
แต่ละรายแล้ว สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องค�ำนึงถึงระดับความเสีย่ ง
ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่า จ�ำเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตัวตนของลูกค้าอีก หรือไม่ ดังนี้
(๑) กรณีทลี่ กู ค้ามีระดับความเสีย่ งต�ำ่ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ
(๙) อาจพิจารณาระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนโดยยังไม่จ�ำเป็นต้องขอข้อมูลอื่น ๆ อีกก็ได้ เว้น
แต่พบว่าข้อมูลการแสดงตนนัน้ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสจู น์ได้วา่ ลูกค้ามีตวั ตนอยูจ่ ริงตาม
กฎหมายและมีคณ
ุ ลักษณะหรือปัจจัยทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ อย่างแท้จริง สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องได้รับข้อมูลเพื่อระบุตัวตนเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ดังกล่าว
(๒) กรณีทลี่ กู ค้ามีระดับความเสีย่ งอืน่ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ
(๙) ต้องระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุ
ตัวตนเพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการ

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ได้ เช่น ข้อมูลการช�ำระค่าสาธารณูปโภคจาก
สถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ ส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอก
เฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการด�ำเนินกิจการของลูกค้า ข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สถาบันการเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
ข้อ ๓ ในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๒) ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้เพียงพอที่จะพิสูจน์
ได้ว่า เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ควรค�ำนึงถึงความเกี่ยวข้องด้าน
ธุรกิจเป็นส�ำคัญ เว้นแต่มขี อ้ มูลอืน่ เพิม่ เติมทีอ่ าจพิจารณาได้วา่ บุคคลนัน้ เป็นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของ
ลูกค้าแม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจก็ตาม เช่น มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติ ทางการเมือง หรือ
ทางพันธสัญญาอื่นใด เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลการระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในข้อนี้ ต้องเพียงพอที่จะ
สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
แนวทางตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำไปใช้กับการระบุตัวบุคคลอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นต้น ได้โดยอนุโลม
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจน�ำแนวทางตามข้อ ๒
(๒) และข้อ ๓ มาใช้บังคับกับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต�่ำด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำ�หรับลูกค้าปัจจุบัน

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๖ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
๒๕๕๖ กับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และยังคงด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบัน
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องพิจารณาคัดกรองลูกค้า
ปัจจุบันออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลส�ำหรับการระบุ
ตัวตนครบถ้วน กลุ่มที่ ๒ ลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลการแสดงตนหรือข้อมูลส�ำหรับการระบุตัวตนไม่ครบถ้วน
ส�ำหรับลูกค้าปัจจุบนั กลุม่ ที่ ๑ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทันที โดยเริม่ ตัง้ แต่การตรวจทานข้อมูลของ
ลูกค้า ด�ำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ส�ำหรับลูกค้าปัจจุบนั กลุม่ ที่ ๒ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ติดตามข้อมูลส�ำคัญเบือ้ งต้น ได้แก่ ข้อมูลการแสดงตน ข้อมูลทีใ่ ช้ในการระบุตวั ตนของลูกค้าข้อมูลทีใ่ ช้ระบุตวั

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงของลูกค้า เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ของกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อพิจารณาว่าจ�ำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่
ข้อ ๔ ในการบริหารจัดการข้อมูลและด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
ส�ำหรับลูกค้าปัจจุบันกลุ่มที่ ๒ หลังจากที่ได้ด�ำเนินการตามข้อ ๓ แล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องบริหารความเสี่ยงส�ำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหว
ในการท�ำธุรกรรม มูลค่าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ประเภทของวัตถุประสงค์หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ความเกีย่ วข้องกับปัจจัยความเสีย่ งตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประเมินผลส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องแสวงหาข้อมูลของลูกค้าเพิ่มขึ้นในระดับใด เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๕ ภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินการประเมินผลตามข้อ ๔ แล้ว ให้พิจารณาด�ำเนินการตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีทลี่ กู ค้าปัจจุบนั กลุม่ ที่ ๒ เป็นลูกค้าทีไ่ ม่มคี วามเคลือ่ นไหวทางบัญชีหรือไม่มกี ารท�ำธุรกรรม
มาเป็นระยะเวลานาน สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป แต่กำ� หนดเงือ่ นไขให้ลกู ค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพื่อขอท�ำธุรกรรมในครั้งถัดไป และด�ำเนินการขอข้อมูลลูกค้า ทบทวนข้อมูลการ
แสดงตนและระบุตวั ตนของลูกค้าใหม่ แล้วจึงก�ำหนดให้ลกู ค้าเข้าสูก่ ระบวนการบริหารความเสีย่ งและด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าต่อไป
(๒) กรณีที่ลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ เป็นลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ซึ่งมีพฤติกรรมการช�ำระหนี้ปกติสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป
โดยก�ำหนดเงือ่ นไขเบือ้ งต้นให้พนักงานต้องด�ำเนินการขอข้อมูลเพิม่ เติม ทบทวนข้อมูลการแสดงตนและระบุ
ตัวตนของลูกค้าใหม่กรณีที่ลูกค้ามาติดต่อขอช�ำระหนี้ครั้งต่อไปกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แล้วจึงก�ำหนดให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงและด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้าต่อไป
(๓) กรณีลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ เป็นลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ ซึ่งค้างช�ำระหนี้เป็นเวลานานหรือได้รับการ
ประเมินว่าเป็นหนี้เสียหรือหนี้สูญ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจ
พิจารณาด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต�่ำ และก�ำหนดเงื่อนไขให้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าดังกล่าว เมือ่ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) ต้องด�ำเนินการกับลูกค้าเพื่อให้ได้รับช�ำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)ยังคงมีหน้าที่ในการด�ำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๓)
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับลูกค้าดังกล่าวจนกว่า
จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข้อ ๖ กรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีลูกค้าปัจจุบันกลุ่ม
ที่ ๒ ซึง่ มีลกั ษณะทีไ่ ม่ตรงกับข้อ ๕ และไม่สามารถติดตามข้อมูลเพือ่ ระบุตวั ตน ซึง่ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) ต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๗ กรณีลูกค้าเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความเสี่ยงต�่ำ และมีข้อมูลการแสดงตนหรือข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการระบุตวั ตนของลูกค้า ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ สถาบันการเงินต้องไม่จา่ ยค่าสินไหมทดแทนหรือ
คืนเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ แก่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่
เพียงพอในการด�ำเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้อย่างครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางการกำ�หนดการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำ�สั่งโอนเงิน

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔๑ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องด�ำเนินการส่งข้อมูลพร้อมค�ำสั่ง
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบข้อมูลกรณีเป็นฝ่ายรับค�ำสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวด ๓
ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจพิจารณาไม่ส่งข้อมูลพร้อมค�ำสั่ง
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่ตรวจสอบข้อมูลกรณีเป็นฝ่ายรับค�ำสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด
๓ ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ถ้าได้ตรวจสอบ
แล้วพบว่า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นการด�ำเนินการ
เพื่อการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้
(๑) การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต
(๒) การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต
(๓) การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(๔) การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการตามใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลอ้างอิงในการใช้บริการ ชื่อเต็มของผู้ใช้
บริการหรือผู้ซื้อสินค้าและผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า และหมายเลขอ้างอิงในการช�ำระเงินหรือผู้ช�ำระเงิน
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องตรวจสอบและประเมินผลว่า
บริการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการ

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓ และก�ำหนดมาตรการในการตรวจสอบและคัดแยกข้อมูลกรณีทบี่ ริการ
ดังกล่าวมีการให้บริการการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ใช่การช�ำระค่า
สินค้าหรือบริการ
ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการทั้งการโอนมูลค่าเงิน
และการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการตามข้อ ๓ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกัน เช่น การให้บริการบัตร
เครดิตที่ใช้เพื่อการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ และสามารถโอนมูลค่าเงินผ่านบัตรเครดิตหนึ่งไปยังบัญชีบัตร
เครดิตอื่นได้ด้วย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องมีกระบวนการหรือมาตรการ
ในการคัดแยกการใช้บริการทีเ่ ป็นการโอนมูลค่าเงินกับการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการเพือ่ จะได้สง่ ข้อมูลพร้อม
ค�ำสัง่ โอนและรับข้อมูลกรณีเป็นฝ่ายรับค�ำสัง่ โอนส�ำหรับการโอนมูลค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีไ่ ม่ใช่การช�ำระ
ค่าสินค้าหรือบริการได้อย่างครบถ้วนตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า ข้อมูล
เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ
สอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าเป็นเวลาสิบปีนบั แต่วนั ทีม่ กี ารปิดบัญชีหรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั ลูกค้า
แต่กอ่ นพ้นก�ำหนดเวลาสิบปีดงั กล่าว หากมีเหตุจำ� เป็นและสมควรเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำหรับลูกค้ารายใดให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดเกีย่ วกับการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าของ
ลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้
ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๑) นโยบายและระเบียบวิธกี ารส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย
(๓) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยี
ใหม่
(๔) การท�ำธุรกรรมของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมทีล่ กู ค้าได้ทำ� ขึน้ เพือ่ บริหารความเสีย่ งส�ำหรับ
ธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าทีใ่ ช้ในการแสดงตน การระบุตวั ตนและข้อมูลทีน่ ำ� มาพิจารณา
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน
(๖) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า
(๗) การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่
(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
(ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายและผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจ�ำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน
การท�ำธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า
(๘) การตรวจสอบการมอบอ�ำนาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของลูกค้า
(๙) ผลการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน
(๑๐) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๑๑) การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการ
ประกาศก�ำหนด
ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ
๕ อาจจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๗ การเก็บรักษารายละเอียดเกีย่ วกับการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาดังต่อไปนี้
(๑) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรือน�ำกลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
(๒) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับรายละเอียดนั้น
หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงรายละเอียดที่ได้รับให้ปรากฏข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๓) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดังกล่าวลงในสื่อบันทึกข้อมูลหรือส่งผ่านระบบสารสนเทศอื่นให้
ส�ำนักงานได้ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๔) เลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพิม่ เติมได้ตามความจ�ำเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๘ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม
ระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
วิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล หรือบุคคลที่มกี ารตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
หรือ (๑๐)
“ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) หรือ (๑๐) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่าย
หนึง่ เป็นผูค้ รอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) หรือ (๑๐) หรือบุคคลที่ลูกค้าท�ำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ�ำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เสมอภาคหรือข้อมูลเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดทีส่ ามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็นการทัว่ ไป และ
ผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึง
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถเข้าถึงได้เพื่อ
ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส�ำคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือ
ผูร้ ว่ มงานใกล้ชดิ และบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหารและสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก�ำหนด

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�ำหนด
และด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีการ
ดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก�ำลังพัฒนาส�ำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
และที่มีอยู่แล้ว
การด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๓ วรรคสอง และก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๕ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
ข้อ ๖ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) รวมทั้ง
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และส�ำนักงานผู้ด�ำเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท�ำด้วย
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ประการใด ๆ อันอาจมีผลท�ำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังส�ำนักงาน
ข้อ ๗ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการท�ำให้ลูกค้าหรือผู้ที่
จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการด�ำเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจไม่ด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส�ำนักงานต่อไป
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องจัดให้บคุ ลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๘ ในการสร้างหรือด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ถ้าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สงสัยว่าอาจเกีย่ วข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
ด�ำเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึง่ (๑) (๒) และ (๓) ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะมีขอ้ ยกเว้นในการสร้างหรือด�ำเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมไว้หรือไม่กต็ ามและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยต่อส�ำนักงานต่อไป

หมวด ๒
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๙ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท�ำขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงส�ำหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อ ๑๐ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด�ำเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๓ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
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ข้อ ๑๑ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ก�ำหนด
ระดับความเข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าทุกรายให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยใน
รายที่มคี วามเสีย่ งสูงต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นทีส่ ดุ และ
ในรายทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายและระเบียบวิธกี ารด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๑๒ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจทาน
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น�ำมาพิจารณาในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและ
ด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

ส่วนที่ ๒
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่ต้อง
ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓
และข้อ ๔ จะต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อันหมายความรวมถึงปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
		 ๑) โครงสร้างการถือหุน้ มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการด�ำเนินธุรกิจตาม
ปกติ
		 ๒) ตรงกับข้อมูลที่ส�ำนักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก�ำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง
สูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
		 ๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการก�ำหนด
		 ๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ
		 ๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอืน่ ว่ามีความเสีย่ งสูงไม่วา่ ทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ข) กรณีทตี่ รวจสอบพบว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมของลูกค้าด�ำเนินไปอย่าง
ผิดปกติ
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้า
มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท�ำธุรกรรมในพื้นที่เชิง
ภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการก�ำหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) น�ำปัจจัยความ
เสีย่ งตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหารความเสีย่ งของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ได้ประเมินถึงปัจจัยความเสี่ยงข้างต้นกับ
ข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัยตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�ำหนดให้ลกู ค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพิจารณา
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้อมูล
รายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการก�ำหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดส�ำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
โดยอย่างน้อยต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิม่ เติมจากลูกค้าเกีย่ วกับข้อมูลหรือหลักฐาน
ในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งทีม่ าของเงินหรือรายได้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการท�ำธุรกรรม การก�ำหนดขัน้ ตอนให้มกี ารอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง และอนุมตั ผิ ลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า ในกรณี
ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผูป้ ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือไม่ทำ� ธุรกรรมหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุ
อันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
(๓) ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความ
เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท�ำธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุ
ตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ
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ส่วนที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าส�ำหรับลูกค้าความเสี่ยงต�่ำ
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) อาจลดระดับความเข้มข้นในการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลง
ได้ ส�ำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำ โดยอาจด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตวั ตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากประเภท
ของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และความเคลือ่ นไหวทางการเงิน
หรือการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลือ่ นไหวทางการเงินหรือการด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่
เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำมีส่วนร่วมในการกระท�ำหรือมีการท�ำ
ธุรกรรม หรือมีการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปรับปรุง
ความเสีย่ งของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๔ ทันที

หมวด ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ ๑
การด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าทั่วไป
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) มีการท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป หรือ
(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ�ำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�ำธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท�ำธุรกรรมตลอดช่วงเวลาทีค่ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด�ำเนินอยูว่ า่ ยังคง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท�ำธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้รวมถึงข้อมูล
ทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของ
ลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ
๑๕ และข้อ ๑๖
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�ำเนินการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าเว้นแต่มีความ
จ�ำเป็นเพือ่ มิให้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกทีส่ ามารถท�ำได้ภายหลังจาก
ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้การด�ำเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว
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ต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มี
ประสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึงการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การระบุตวั ตนของลูกค้าและระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของลูกค้า
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบเพื่อทราบว่า
ลูกค้าได้มีการมอบอ�ำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�ำธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวตามข้อ 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�ำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ารวมทั้งท�ำความเข้าใจ
เกีย่ วกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอ�ำนาจในการ
ควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย
ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายตามข้อ ๒๐ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๑๐) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย
และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ำนาจในการควบคุม ก�ำกับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย รวมทัง้ ให้ระบุบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีตำ� แหน่งบริหารระดับสูง ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�ำเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตาม
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย
(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่
		 ๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ
ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
		 ๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม
๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมนิติบุคคลโดย
วิธีการอื่น ในกรณีที่มี
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		 ๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ
บุคคลธรรมดาที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(ข) ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่
		 ๑) ในกรณีทเี่ ป็นทรัสต์ ให้ระบุผกู้ อ่ ตัง้ กรรมการทรัสตี ผูค้ มุ้ ครอง ในกรณีทมี่ ผี คู้ มุ้ ครอง
ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ�ำนาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุม
หรือการเป็นเจ้าของด้วย
		 ๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้ระบุชื่อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
		 ๓) ในกรณีทเี่ ป็นบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมายประเภทอืน่ ให้ระบุตวั ตนของบุคคล
ที่อยู่ในต�ำแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ ได้
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ปฏิเสธการสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�ำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๒๓ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้
จัดท�ำไว้แล้วส�ำหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๒๔ ให้เลขาธิการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๕ ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ตดิ ตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้บริหาร
ความเสีย่ งและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าเมือ่ มีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท�ำธุรกรรมมาเป็นเวลานานหรือเป็น
ลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช�ำระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก�ำหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการท�ำธุรกรรมครั้งต่อ
ไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป
(๓) ลูกค้าทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ และไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอได้
ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ก�ำหนด
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ส่วนที่ ๒
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
มีการท�ำธุรกรรมกับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว ให้ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตวั ตนและพิสจู น์ทราบตัวตนของผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวและผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง
ของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยน�ำความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ด�ำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจให้ท�ำธุรกรรมในนามของผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว โดยน�ำความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยน�ำความในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมเพือ่ พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๑๐) ต้องไม่ทำ� ธุรกรรมกับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
ต่อส�ำนักงาน
ข้อ ๒๗ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)และ (๑๐) ด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรม
เป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด
ข้อ ๒๘ การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราวในระดับทีเ่ ข้มข้นทีส่ ดุ
ส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๒๗ อย่างน้อยต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
เกีย่ วกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผูท้ ที่ ำ� ธุรกรรมเป็นครัง้ คราว ข้อมูลแหล่งทีม่ าของเงินหรือ
รายได้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรม และอาจพิจารณาก�ำหนดขัน้ ตอนให้มกี ารอ้างถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
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�ำธุรกรรมกับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยต่อส�ำนักงาน
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๓) ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรม มูลค่าในการท�ำธุรกรรม และความจ�ำเป็นทางธุรกิจของ
ผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น
ข้อ ๒๙ ให้น�ำความในข้อ 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�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๔
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
และการก�ำหนดนโยบายส�ำหรับส�ำนักงาน สาขา
หรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
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�ำธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ
๑๙ และข้อ ๒๑ จากบุคคลที่สาม
(๒) บุคคลทีส่ ามต้องส่งส�ำเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุตวั ตนและเอกสารข้อมูลอืน่ ๆ ของลูกค้าที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ ได้ในทันทีที่ได้
รับการร้องขอ
(๓) บุคคลที่สามได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้
(๔) บุคคลทีส่ ามทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มกี ารพิจารณาความน่าเชือ่ ถือของ
ประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว
ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในกลุ่มหรือในเครือ
เดียวกันกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่พึ่งพาและ
กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ าม
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กระบวนการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบตั ติ ามข้อ ๓๒
ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ ให้
ถือว่าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ได้ด�ำเนินการตาม
(๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว
มาตรการตามข้อนี้ไม่น�ำมาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะ
ตัวแทน
การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูล
ตามกฎกระทรวงนี้ซึ่งได้รับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจและบุคคลที่สามได้ด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยูก่ อ่ นทีผ่ ปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ซึง่ บุคคลทีส่ ามสามารถน�ำ
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่งต้องด�ำเนิน
มาตรการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) และผูร้ บั จ้างหรือตัวแทนต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูป้ ระกอบ
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�ำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือ
การเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน
บุคคลทีส่ ามต้องเป็นสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ

ส่วนที่ ๒
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส�ำหรับส�ำนักงาน สาขา
หรือบริษัทในเครือ
ข้อ ๓๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ก�ำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธกี ารส�ำหรับการประเมินและบริหารความเสีย่ ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ และก�ำหนดให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการด�ำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�ำหนด
ขั้นตอนในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม
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การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก�ำหนดให้
มีพนักงานระดับบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจก�ำหนด
มาตรการในการร่วมใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
เพื่อด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การท�ำ
ธุรกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า
รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด
ข้อ ๓๓ ในกรณีทมี่ าตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
ที่ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ให้สำ� นักงาน สาขา หรือบริษทั ในเครือทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
ในกรณีทสี่ ำ� นักงาน สาขา หรือบริษทั ในเครือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ที่ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พิจารณาเพื่อยุติการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน สาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว
ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
พิจารณาให้พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำกัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท�ำธุรกรรม การท�ำกิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับ
คู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ไม่ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งาน สาขา หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ในพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตัง้ ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษทั ในเครือ
ให้ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส�ำนักงานใหญ่
อย่างเคร่งครัด
(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่หรือ
ประเทศที่ตั้งอยู่ให้ส�ำนักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม�่ำเสมอ
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เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

หมวด ๕
การก�ำกับและตรวจสอบ
ข้อ ๓๕ กรณีที่มีความจ�ำเป็นในการติดต่อส�ำนักงาน เพื่อสอบถาม ขอค�ำแนะน�ำ ชี้แจงหรือด้วยเหตุ
จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) จะต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส�ำนักงาน
ข้อ ๓๖ ให้ส�ำนักงานเป็นผู้ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงนี้ ส�ำหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๓๗ เพื่อให้การด�ำเนินการตามข้อ ๓๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานอาจ
(๑) ขอความร่วมมือในการก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผลจากหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจก�ำกับดูแล
ผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ทัง้ นี้ ตามข้อตกลงระหว่าง
ส�ำนักงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
(๒) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาซึง่ มีความรูห้ รือความเชีย่ วชาญด้านการก�ำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล
คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการ
ก�ำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๘ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก�ำหนดด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๘ บัญญัติให้น�ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๙) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ โดยต้องมิให้
มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด� ำเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
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�ำนักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖ โดยส�ำนักงานอาจด�ำเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นที่แสดงความประสงค์จะ
จัดการฝึกอบรมเป็นผู้ด�ำเนินการก็ได้
ข้อ ๔ หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหมวดวิชาความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรื่อง การฝึกอบรม
(๓) มาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI - MONEY LAUNDERING AND COMBATING
THE FINANCING OF TERRORISM)
(๔) หมวดวิชาความรูอ้ นื่ ทีส่ ำ� นักงานเห็นว่าจ�ำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
ข้อ ๕ ในการจัดการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายในระดับไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท และวิทยากรดังกล่าวต้องเป็น
ผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีประสบการณ์ในการท�ำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ข้อ ๖ ในการฝึกอบรม ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดให้มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร 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�ำนักงานต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ จ�ำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตามข้อ ๔
ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
(๒) จัดให้มีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
(๓) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องให้ความร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกแก่
ส�ำนักงานในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่นิติบุคคลใดมีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ให้น�ำความในข้อ ๔
ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามประสงค์จะจัดการฝึกอบรมดังกล่าวต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรมรวมทั้งวิธีการ
วัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
ข้อ ๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ระเบียบนี้ และเมือ่ ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การฝึกอบรมแล้วต้อง
จัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท�ำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อทบทวนความรู้ทุกสองปี
ข้อ ๙ ให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียน
รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือ
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เรื่อง การฝึกอบรม
เจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้
ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการเพื่อที่จะให้ส�ำนักงานสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามกฎหมายอัน
เนือ่ งมาจากกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการจัดท�ำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน หรือ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ผู้มีหน้าที่
รายงานทีถ่ กู ลงโทษดังกล่าวจัดให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ
นีใ้ หม่ภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีผ่ มู้ หี น้าทีร่ ายงานนัน้ ถูกลงโทษและเมือ่ เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวผ่านการฝึกอบรม
แล้ว ให้รายงานให้ส�ำนักงานทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศหรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประกาศสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในแต่ละรายหมวดวิชา พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 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
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดให้มกี ารฝึกอบรมเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องมีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตามประกาศนี้
๑. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ๑๘ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ชัว่ โมง
โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) การรายงานธุรกรรม
		 (ข) การก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและด้านการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรื่องอื่นๆ
		 (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
		 (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
			 ๑) การระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
			 ๒) การประเมินความเสี่ยง
			 ๓) การตรวจสอบความเคลือ่ นไหวทางการเงิน การด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการท�ำธุรกรรม
			 ๔) การเก็บรักษาข้อมูล
		 (จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
		 (ข) การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อส�ำนักงาน ปปง.
		 (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
		 (ข) สาระส�ำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒. ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องได้รบั การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) การรายงานธุรกรรม
		 (ข) การก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและด้านการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
		 (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
		 (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
			 ๑) การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
			 ๒) การประเมินความเสี่ยง
			 ๓) การตรวจสอบความเคลือ่ นไหวทางการเงิน การด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการท�ำธุรกรรม
			 ๔) การเก็บรักษาข้อมูล
		 (จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
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(๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
		 (ข) การระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อส�ำนักงาน ปปง.
		 (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
		 (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
		 (ข) สาระส�ำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร
			

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

			 พลต�ำรวจเอก
ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
				
รักษาการในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการกำ�กับ ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
และมาตรา ๔๐ (๓/๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ
ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน” หมายความว่า ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อ ๔ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกีย่ วกับการรายงาน
การท�ำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บ
รักษาเอกสารเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๕ ในการก�ำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการก�ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
ในการก�ำกับและตรวจสอบตามวรรคหนึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจจัดให้มผี ชู้ ว่ ยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด

เรื่องอื่นๆ
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการก�ำกับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะหนึ่งประกอบด้วย
เลขาธิ ก ารหรื อ รองเลขาธิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธานกรรมการ ผู ้ อ� ำ นวยการกองก� ำ กั บ และ
ตรวจสอบ ผูอ้ ำ� นวยการกองกฎหมาย และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เลขาธิการแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างน้อย
จ�ำนวนสองคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของส�ำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจ�ำนวนหนึ่งคนและผู้ช่วย
เลขานุการอีกไม่เกินสองคน
องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาผลการก�ำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน
(๓) เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่
(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้ส�ำนักงานแจ้งผลการด�ำเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ติดตามผลการด�ำเนินการจนกว่าผู้มีหน้าที่รายงานจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๙ ในกรณีทพี่ บว่าผูม้ หี น้าทีร่ ายงานผูใ้ ดกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน
เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๑๐ ในการก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมีหนังสือ
ตักเตือนหรือแจ้งค�ำแนะน�ำเป็นหนังสือไปยังผูม้ หี น้าทีร่ ายงานเพือ่ ให้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้รวมทั้ง

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏใน
สื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองสิทธิเรียกร้อง
หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระท�ำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระท�ำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�ำที่เป็นความ
ผิดนั้นได้กระท�ำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
“อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีหรืออาวุธ
อืน่ ใดซึง่ มีอานุภาพทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ มนุษย์ สัตว์ พืช จ�ำนวนมากหรือต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรง
ท�ำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
“บุคคลที่ถูกก�ำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�ำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูงและส�ำนักงานได้ประกาศรายชือ่ นัน้ หรือบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน” หมายความว่า ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
“ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจ�ำหน่ายซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือเปลีย่ นสภาพใช้ประโยชน์หรือกระท�ำการใด ๆ ต่อทรัพย์สนิ อันจะส่งผลเปลีย่ นแปลงต่อจ�ำนวน
มูลค่า ปริมาณ ท�ำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาตรา ๖ ในกรณีท่มี ีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำ�หนด
รายชือ่ บุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรใดเป็นผูท้ ม่ี กี ารกระทำ�อันเป็นการก่อการร้ายและสำ�นักงาน
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พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำ�นักงานดำ�เนินการประกาศรายชือ่
นัน้ เป็นบุคคลทีถ่ กู กำ�หนดเพือ่ ดำ�เนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว
การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติอนั เป็นผลให้ตอ้ งเพิกถอนรายชือ่ ผูน้ นั้ ออกจากรายชือ่ บุคคล
ที่ถูกก�ำหนดแล้ว
การประกาศรายชือ่ ตามวรรคหนึง่ และการเพิกถอนรายชือ่ ตามวรรคสอง ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการโดย
ไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๗ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผูใ้ ดมีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับ
การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือ
ภายใต้การควบคุมของบุคคลนัน้ ให้สำ� นักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชือ่
ผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดและถ้าปรากฏ
แก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีค�ำสั่งตามที่ขอ
(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือ
(๒) ผู้นั้นด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม (๑) หรือ
ตามมาตรา ๖
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส�ำนักงานรายงานต่อคณะ
กรรมการในการประชุมคราวถัดไป
ให้ส�ำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา
ยื่นค�ำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส�ำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของส�ำนักงานให้
ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ส�ำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ด�ำเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๘ เมื่อส�ำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้วให้
ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือของผู้กระท�ำการแทนหรือ
ตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินให้ส�ำนักงานทราบ
(๓) แจ้งให้สำ� นักงานทราบเกีย่ วกับผูท้ เี่ ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึง่ อยูใ่ นรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือ
ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
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หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๙ ให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่ งหรือแนวทางปฏิบตั ใิ ด ๆ เพือ่
ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก�ำหนดมาตรการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๑ ผูซ้ งึ่ ได้ดำ� เนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ตอ้ งรับผิดแม้กอ่ ให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คล
ใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�ำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๒ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา ๗ หรือผูซ้ งึ่ ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ตามมาตรา
๘ อันเนือ่ งมาจากมีการก�ำหนดการเป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา ๗ อาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่ ให้พจิ ารณา
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ด�ำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด
(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
(๓) ขอให้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
กรณีมคี ำ� สัง่ อนุญาตตาม (๓) ศาลอาจก�ำหนดเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารน�ำทรัพย์สนิ
ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าว
อาจเป็นช่องทางให้น�ำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะก�ำหนดเงื่อนไข
ใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นค�ำร้องต่อศาล
เพื่อให้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ช�ำระหนี้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญา
หรือข้อผูกพันนั้นได้ท�ำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน
(๒) ช�ำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจ� ำเป็นที่ต้องช�ำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการ
ด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘
(๓) ช�ำระหนี้ซึ่งศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องช�ำระหนี้
(๔) ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่
ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๗
กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการช�ำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่
ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจก�ำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้
น�ำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้
มาตรา ๑๔ การด�ำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและ
ให้น�ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

192

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๒
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำ�หนด
รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำ�การอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำ�ลายล้างสูง และสำ�นักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
ให้สำ�นักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำ�หนดเพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว
การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติอนั เป็นผลให้ตอ้ งเพิกถอนรายชือ่ ผูน้ นั้ ออกจากรายชือ่ บุคคล
ที่ถูกก�ำหนดแล้ว
การประกาศรายชือ่ ตามวรรคหนึง่ และการเพิกถอนรายชือ่ ตามวรรคสอง ส�ำนักงานต้องด�ำเนินการโดย
ไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระท�ำการอัน
เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาก�ำหนดรายชื่อตามวรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค�ำร้องไปยัง
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ด�ำเนินการก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรดังกล่าวก็ได้
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาก�ำหนดรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้
กระทรวงการต่างประเทศ
คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มผี แู้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
ผูแ้ ทนส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผูแ้ ทนส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูแ้ ทนกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชื่อ และ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาของส�ำนักงานและคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ด�ำเนินการพิจารณารายชือ่ ตามวรรคหนึง่ แล้วให้สำ� นักงาน
รายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
มาตรา ๑๗ เมือ่ ส�ำนักงานประกาศรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา ๑๕ แล้วให้ผมู้ หี น้าทีร่ ายงาน
หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือของผู้กระท�ำการแทนหรือ
ตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินให้ส�ำนักงานทราบ
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(๓) แจ้งให้สำ� นักงานทราบเกีย่ วกับผูท้ เี่ ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึง่ อยูใ่ นรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือ
ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก�ำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ
เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงหรือก�ำหนด
มาตรการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๙ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับ
การด�ำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม
มาตรา ๑๕ อาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสองเพือ่ ขออนุญาต
ด�ำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินก็ได้
ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ส่งเรือ่ งไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อส่งค�ำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาค�ำร้องของบุคคลที่
ถูกก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินจิ ฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรายชือ่ ด�ำเนินการ
ไปตามนั้น

หมวด ๓
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส�ำนักงาน
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ก�ำหนดแนวทางในการก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตินี้
(๓) ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ �ำเป็นเพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีท่ �ำรายงานหรือบุคคลอืน่ ใดด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คำ� แนะน�ำหรือชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั แิ ก่ผมู้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๒) ก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมถึงการด�ำเนินคดี
กับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
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(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตาม
กฎหมายอื่น
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำ�หนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑)
หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือ
ไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใ้ ดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สนิ หรือด�ำเนินการด้วยประการ
ใด ๆ เพือ่ การก่อการร้าย หรือโดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สนิ หรือจากการด�ำเนินการ
นัน้ เป็นบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สนิ หรือการด�ำเนินการนัน้ ถูกน�ำไปใช้เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคลนิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือด�ำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด�ำเนินการด้วยประการใด ๆ
เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือ
ทรัพย์สินหรือจากการด�ำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
การด�ำเนินการนั้นถูกน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือของบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ผู้นั้นกระท�ำ
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในการกระท�ำความผิดนั้น
นิ ติ บุ ค คลใดกระท� ำ ความผิ ด หรื อ พยายามกระท� ำ ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง หรื อ
เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ในกรณีทกี่ ารกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลตามวรรคสีเ่ กิดจากการสัง่ การหรือการกระท�ำของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท�ำความผิด ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สหี่ มืน่ บาทถึงสองแสนบาทหรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�ำ
ความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง แม้จะกระท�ำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้อง
รับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผูก้ ระท�ำความผิดหรือผูร้ ว่ มกระท�ำความผิดคนใดคนหนึง่ เป็นคนไทยหรือมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
(๒) ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึน้ ในราชอาณาจักร
หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่
การกระท�ำเกิดขึน้ ในเขตอ�ำนาจของรัฐนัน้ หากผูน้ นั้ ได้ปรากฏตัวอยูใ่ นราชอาณาจักรและมิได้มกี ารส่งตัวผูน้ นั้
ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชือ่ ของบุคคลทีถ่ กู กำ�หนดซึง่ อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมิได้ถูก
เพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำ�หนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำ�หนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งพระราช
บัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด�ำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ซึง่ ต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการด�ำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการ
ฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) ก�ำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการ
ตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย สมควรน�ำบทบัญญัตเิ กีย่ วกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูงมาก�ำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ�หนด
และการดำ�เนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 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 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยประกาศ
และแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด และการด�ำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยประกาศและการ
แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด และการด�ำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ เมื่อมีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๔ หรือมีค�ำสั่งของศาลให้เป็นบุคคลที่
ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๕ ให้ส�ำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของ
ส�ำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ส�ำนักงานจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดดัง
กล่าวเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผูม้ หี น้าทีร่ ายงานด้วยก็ได้
ข้อ ๕ วิธีการแจ้งบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามมาตรา ๕ ให้ส�ำนักงานแจ้งเป็นหนังสือโดยด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในราชอาณาจักร
(ก) ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิล�ำเนาของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่ใน
ขณะที่หนังสือไปถึง หรือ
(ข) กรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อครบก�ำหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันส่ง

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร
(ก) การแจ้งบุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดตามค�ำสัง่ ของศาลซึง่ มีคำ� ร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศให้สง่
หนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างประเทศที่ได้ส่งค�ำร้องขอนั้น เพื่อให้ด�ำเนินการแจ้งให้ทราบถึงการถูกก�ำหนด
รายชื่อ
(ข) การแจ้งบุคคลที่ถูกก�ำหนดตามค�ำสั่งศาลซึ่งมิได้มีค�ำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศให้
ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่ผู้นั้นถือสัญชาติ หรือที่น่าเชื่อ
ว่าผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อ
การแจ้งบุคคลที่ถูกก�ำหนดตาม (๑) หากไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ การแจ้งจะกระท�ำ
โดยการปิดประกาศค�ำสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนดไว้ ณ สถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนา หรือ
ในกรณีที่ไม่รู้ภูมิล�ำเนาของบุคคลที่ถูกก�ำหนดการแจ้งจะกระท�ำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่
แพร่หลาย ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกก�ำหนดทราบถึงการถูกก�ำหนดรายชื่อเมื่อล่วงพ้นก�ำหนดระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ข้อ ๖ เมือ่ ได้ประกาศรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดแล้ว ให้บคุ คลทีถ่ กู ก�ำหนด ผูม้ หี น้าทีร่ ายงานหรือบุคคล
ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนดด�ำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
(๑) ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด รวมทั้งของผู้กระท�ำการแทนหรือตาม
ค�ำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการตาม (๑) ให้ส�ำนักงานทราบภายในสิบวัน
ท�ำการนับแต่วันที่ได้ระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินนั้น
(๓) แจ้งให้สำ� นักงานทราบเกีย่ วกับผูท้ เี่ ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึง่ อยูใ่ นรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู ก�ำหนดหรือ
ผู้ที่มีหรือเคยมีการท�ำธุรกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันท�ำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น
การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังภายในก�ำหนดสองปีก่อนวันที่ได้มีค�ำสั่งให้ผู้ใด
เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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