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1

หน้ำทีข่อง ส ำนักงำน ปปง. 
และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม
 อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้ำทีร่ำยงำน   
 ก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน

กำรท ำธุรกรรม
 ให้ค ำแนะน ำหรือชี้แจงแนวทำงปฏิบัติแก่ผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต้องปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยฯ

 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน มำตรำ 16 (4) ก ำหนดให้
นิติบุคคลซึ่งประกอบอำชีพเกี่ยวกับนำยหน้ำหรือตัวแทนซือ้ขำย อสังหำริมทรัพย์ 
เป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม ต่อ ส ำนักงำน ปปง.

 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง มำตรำ 4 ก ำหนดว่ำ ผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
หมำยถึง ผูม้ีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

 หน้ำที่ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม

ใครคือผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม ??

 สถำบันกำรเงิน (บทนิยำมในมำตรำ 3) 
ธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ บริษัท ตัวแทนโอนเงินระหว่ำงประเทศ (MT) 
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (MC) ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงิน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำร
กองทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท
ประกันชีวิต ประกันวินำศ บริษัทบริหำรสินทรัพย์

 ผู้ประกอบอำชีพ (บทนิยำมในมำตรำ 16) 
ที่ปรึกษำกำรลงทุน ค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ ค้ำรถ/ให้เช่ำซื้อรถ 
นำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ ค้ำของเก่ำ สินเช่ือส่วนบุคคล บัตรเครดิต 
แลกเปลี่ยนเงินบุคคลธรรมดำ  
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กำรฟอกเงิน คือ อะไร? 

กำรน ำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิด 
หรือได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย มำเปลี่ยนสภำพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สิน

ทีไ่ด้มำอย่ำงถูกต้อง หรือเรียกได้ว่ำ กระบวนกำรท ำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภำพ

เป็น “เงินสะอำด” หรือ กำรเปลี่ยนสภำพเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้มำ

โดยผิดกฎหมำย ให้ดูเสมือนว่ำ ได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย

ขั้นตอนกำรฟอกเงิน

กำรน ำทรัพย์
เข้ำสู่ระบบ 

เช่น เอำไปฝำก
ธนำคำร

กำรแปรสภำพทรัพย์สิน
โดยกำรสร้ำงธุรกรรมหลำยๆ ช้ัน 

เช่น เอำไปซื้ออสังหำริมทรัพย์ 
ทองค ำแท่ง หรือซ้ือในนำมบุคคลอ่ืน 
เพื่อให้ติดตำมที่มำของทรัพย์ยำกขึ้น

Placement Layering Integration

กำรปนทรัพย์หรือ
ผสมผสำนเอำทรัพย์สิน
ที่ผิดกฎหมำยไปผสมกับ

ทรัพย์สินที่ชอบด้วย
กฎหมำย

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน

ที่มำ: คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือฯ (2563). คู่มือกำรก ำกับและตรวจสอบผูม้ีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน

วัตถุประสงค์ของกำรฟอกเงิน

เพ่ือท ำให้
ดูเสมือนว่ำเป็นเงิน

หรือทรัพย์สิน
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
(Make It Appear 

Legal)

เพ่ือปกปิด
แหล่งที่มำของเงิน 

(Conceal Income)

เพ่ือซุกซ่อน
ทรัพย์สิน 

(Hide Assets)

เพ่ือปกปิด
ควำมเป็นเจ้ำของ

ท่ีแท้จริง (Conceal 
Ownership)

เพ่ือปกปิด
แหล่งที่มำที่ผิด

กฎหมำย (Conceal 
Illegal Source)

วิธีกำรฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบัน

 กำรแบ่งกันน ำเงินสดไปฝำกในจ ำนวนเงินที่ต่ ำกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดให้ธนำคำรต้องรำยงำน
 กำรสมคบกับธนำคำร หรือพนักงำนของธนำคำร
 กำรลักลอบขนเงินไปฝำกในประเทศที่มีมำตรกำรด้ำน AML/CTPF ไม่เข้มแข็ง
 กำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกปิดร่องรอย

 กำรใช้บริษัทท ำธุรกิจบังหน้ำเพื่อตอบสนองข้ันตอนกำรฟอกเงิน
 กำรฟอกเงินในสถำนพนัน ซึ่งหลำยประเทศถูกกฎหมำย
 กำรซื้อ-ขำยอสังหำริมทรัพย์
 กำรลงทุนทำงตรงในต่ำงประเทศ หรืออำจกู้เงินจำกธนำคำรในต่ำงประเทศแล้วช ำระคืน
 กำรน ำเงินไปแลกเปลี่ยนอีกสกุลผ่ำนร้ำนค้ำ/บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรำ
 กำรซื้อกรมธรรม์แบบจ่ำยเบี้ยประกันครั้งเดียว
 กำรใช้บริกำรธนำคำรนอกระบบ เช่น ประเทศไทยใช้วิธี “โพยก๊วน” 

โดยไม่ท้ิงร่องรอยท ำให้ตรวจสอบได้ยำก

ผ่ำนธนำคำร
หรือสถำบันกำรเงิน

ผ่ำนธุรกิจ
ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน
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ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิด
มูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
กำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำน หรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน และให้
รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนตำม (8) ของบทนิยำมค ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน”
หรือกำรกระท ำควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยด้วย

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนด้วย
ประกำรใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตำม (1) หรือ

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตำม (1) หรือ (2)

 ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (1) (2) หรือ (3) จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน 
หรือเปลี่ยนสภำพไปก่ีครั้ง 

 ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของ
บุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำเป็นของบุคคลใด

หมำยเหตุ

1

2

3

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน

ที่มำ: คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือฯ (2563). คู่มือกำรก ำกับและตรวจสอบผูม้ีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน

ควำมผิดมูลฐำน

ควำมผิดอำญำที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มำ หรือเป็นฐำนก่อให้เกิด
หรือให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจำกกำรกระท ำ หรือเป็นควำมผิดหลักที่น ำเอำกฎหมำย

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน 
ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถึง 

กำรกระท ำควำมผิดอำญำนอกรำชอำณำจักร 
ซึ่งหำกกำรกระท ำควำมผิดนัน้ไดก้ระท ำลงในรำชอำณำจักรจะเป็นควำมผิดมูลฐำนดว้ย

ที่มำ: คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือฯ (2563). คู่มือกำรก ำกับและตรวจสอบผูม้ีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม

ควำมผิดมูลฐำน 29 มูลฐำน
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กำรประเมิน บริหำร และบรรเทำควำมเสี่ยง
ภำยในองค์กร

1

2

3

4

5

ควำมเสีย่งเก่ียวกับลูกค้ำ

พิจำรณำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของลกูค้ำทั้งหมดภำยใน
องค์กรตำมปัจจัยควำมเสี่ยงที่ก ำหนดในประกำศ ส ำนักงำน ปปง.

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
พิจำรณำสถำนที่ตั้ง สำขำ พื้นที่ให้บริกำร หรือแหล่งที่มำ
ของรำยได้องค์กร

ควำมเสี่ยงเกีย่วกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
พิจำรณำจำกลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรอย่ำงน้อย ดังน้ี
- กำรเปลี่ยนเป็นเงินสด: ควำมเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนเงินสดที่
ผลิตภัณฑ์/บริกำรสำมำรถรองรับได้
- ควำมสำมำรถในกำรโอนเปลี่ยนมือ: ควำมเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตำมมูลค่ำ 
ควำมถี่ ควำมรวดเร็ว หรือควำมสะดวกในกำรโอน/เปลี่ยนมอื
- กำรน ำไปใช้ได้ในต่ำงประเทศ: หำกสำมำรถใช้ข้ำมประเทศได้
ควำมเสี่ยงจะเพิ่มขึน้

ควำมเสีย่งเก่ียวกับช่องทำงในกำรให้บริกำร
พิจำรณำจำกช่องทำงกำรให้บริกำร ได้แก่ 
- แบบพบหน้ำ
- แบบไม่พบหน้ำ

กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติ
น ำผลกำรประเมินและบริหำรควำมเสีย่งตำมรำยงำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงระดับชำติที่ส ำนักงำน ปปง. จัดท ำมำพิจำรณำประกอบ
โดยผลกำรประเมินพบว่ำ “กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นกลุ่มที่มี
ควำมเสี่ยงเป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินระดับปำนกลำงค่อนข้ำงสูง”
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

ต้องผ่ำนกำรเห็นชอบและอนุมัติ
จำกผู้บริหำรระดับสูงหรือกรรมกำรบริษัท
** ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัด

AML/CFT

(1) กำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
(2) กำรรับลูกค้ำ
(3) กำรบริหำรและบรรเทำควำมเสี่ยงลูกค้ำ
(4) กำรรำยงำนธุรกรรม
(5) มำตรกำรควบคุมภำยใน
(6) มำตรกำรกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง
สำขำ/บริษัทในเครือ
(7) กำรเก็บรักษำข้อมูล

กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงนโยบำย/
แนวทำงปฏิบัติ

นโยบำยหลัก
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

หลักกำร
และวัตถุประสงค์

ค ำจ ำกัดควำม หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ

สำระส ำคัญ
ของนโยบำยและระเบียบ
วิธีกำรด้ำนกำรฟอกเงิน

องค์ประกอบของนโยบำยหลัก
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

รวบรวม ผลิตภัณฑ์ 
บริกำร 

และช่องทำงบริกำร

ประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำน ML/TPF

สรุปผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำน 

ML/TPF

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงบริกำร ของบริษัท

1. อสังหำริมทรัพย์
- เพื่อท่ีอยู่อำศัย
- เพื่อกำรพำณิชย์
- ที่ดินเปล่ำ
- เพื่อกำรลงทุน
- ทรัพย์สินที่มีกำรเปลี่ยนมือสูง
- ทรัพย์สินที่มีกำรใช้หลำย
วัตถุประสงค์
- อ่ืนๆ ระบ.ุ........................

ประเมินควำมเสี่ยงฯ 
โดยพิจำรณำปัจจัยตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่
- กำรให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด

(ปัจจัยพิจำรณำ: จ ำนวนเงินสดที่รับได)้

- กำรโอนเปลี่ยนมือได้ 
(ปัจจัยพิจำรณำ: มูลค่ำ ควำมถี่ ควำมรวดเร็ว 

ควำมสะดวก)
- กำรท ำธุรกรรมข้ำมประเทศ

(ปัจจัยพิจำรณำ: ใช้ข้ำมประเทศได)้

สรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ 
โดยพิจำรณำปัจจัยตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่

ผลิตภัณฑ/์บริกำร

ช่องทำงบริกำร
1. แบบพบหน้ำ (ณ สถำนประกอบกำร หรือ ตัวแทนของบริษัท)

- กำรจดทะเบียนโอนอสังหำริมทรัพย์
- กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ
- กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ...(กำรท ำสัญญำ)

2. แบบไม่พบหน้ำ
- ระบุวิธีกำรด ำเนินกำร...................................................
.......................................................................................

- ระดับควำมเสี่ยงสูง
- ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง
- ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ

ก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสีย่งที่เหมำะสม เช่น
- ก ำหนดเงื่อนไขกำรตรวจสอบกำรท ำธุรกรรม (Monitor) 
- ก ำหนดเงื่อนไขรูปแบบกำรช ำระเงิน เช่น ไม่รับช ำระ
เป็นเงินสด กรณีวงเงินสูง

ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริกำรและช่องทำงบริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอทุก 1 ปี
ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ส ำหรับผลิตภัณฑ์ บริกำร และช่องทำงบริกำรใหม่ 
ก่อนที่จะน ำออกให้บริกำร

ก ำหนดมำตรกำร
บรรเทำควำมเสี่ยง

ที่เหมำะสม
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
9

ขั้นตอนกำรรับลูกค้ำ

ขั้นตอนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท



ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

ที่มำ: คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือฯ (2563). คู่มือกำรก ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธรุกรรม
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน

ชื่อเต็ม วัน เดือน ปีเกิด

ข้อมูลกำรติดต่อ

กรณีคนไทย เลขประจ ำตัวประชำชน 
กรณีคนต่ำงด้ำว เลขหนังสือเดินทำง หรือเลขประจ ำตัวท่ีรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำของสัญชำติออกให้ หรือเลขประจ ำตัวในเอกสำรส ำคัญประจ ำตัวที่รัฐบำลไทยออกให้ข้อมูลกำรแสดงตน

สถำนที่อยู่
ทั้งนี้ หำกที่อยู่ปัจจุบันต่ำงจำกที่อยู่ตำมบัตรประชำชนหรือที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ต้องระบุทั้ง 2 แห่ง 

แต่หำกเป็นที่เดียวกันควรมีกำรบันทึกไว้ด้วยวำ่เป็นที่อยู่เดยีวกัน 

กรณีคนไทย ทีอ่ยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และที่อยูป่ัจจุบัน
กรณีคนต่ำงชำติ ให้แสดงประเทศเจ้ำของสัญชำติและที่อยู่ปัจจุบนั
เว้นแต่ กรณีคนต่ำงชำติทีไ่ม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ใหใ้ช้ที่อยู่ปัจจุบัน

หลักฐำนข้อมูล
กำรแสดงตน

ข้อมูลอำชีพ รวมทั้งชื่อ
และสถำนที่ตั้งของที่ท ำงำน

อำชีพ ให้ระบุประเภทกำรประกอบอำชีพ ซึ่งควรมีรำยละเอียดหรือต ำแหน่งท่ีชัดเจน
ชื่อและสถำนที่ตั้ง ให้ระบุชื่อสถำนประกอบกำรงำนของลูกค้ำ รวมถึงที่ตั้งของสถำนที่ท ำงำน
โดยอย่ำงน้อยควรระบุอ ำเภอและจังหวัด

ลำยมือชื่อผู้ท ำธุรกรรม

หมำยควำมรวมถึง รูปถ่ำยของลำยมือชื่อ ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล Biometric ของลูกค้ำ

บุคคลธรรมดำ

เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
กรณีท่ีลูกค้ำแจ้งว่ำ ไม่มีหมำยเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็น
ข้อมูลกำรติดต่อได้โดยอนโุลม

กำรเก็บหลักฐำนกำรแสดงตน อำจเก็บเป็นส ำเนำเอกสำรหรือ เก็บโดยวิธอีื่นทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กรณีคนไทย: บัตร ปชช.+ใบขับขี่ หรือเอกสำรอื่นที่รัฐออกให้ หรือ
ทะเบียนบ้ำน กรณีคนต่ำงชำติ: Passport + Visa หรือเอกสำรอื่นที่รัฐออกให้ 

นิติบุคคล
1 ชื่อบริษัทฯ หน่วยงำน องค์กร 2 ประเภทกิจกำร และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกำร

3 สถำนที่ตั้ง และหมำยเลขโทรศัพท์ 4 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  ในกรณีที่มี

5 ชื่อเต็มของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท (ทุกคน)

6
ข้อมูลของบุคคล
ที่ได้รับมอบอ ำนำจ
ทอดสุดท้ำยให้สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือท ำธุรกรรม 

7 หลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

6.1 ช่ือเต็ม
6.2 วัน เดือน ปีเกิด
6.3 เลขประจ ำตัวประชำชน 
6.4 ที่อยู่ตำมบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และที่อยู่ปัจจุบัน
6.5 ลำยมือช่ือผู้รับมอบอ ำนำจทอดสุดท้ำย

ทั้งนี้ ต้องก ำหนดและด ำเนินมำตรกำรพิสูจน์ทรำบตวัตนของลูกค้ำ เพื่อตรวจสอบ ควำมถูกต้อง และ ควำมแท้จริง
ของข้อมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนดังกลำ่ว ข้อมูลกำรแสดงตนของลกูค้ำไว้อยำ่งน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

ปัจจัย รำยละเอียด

1 นักกำรเมือง เป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองต่ำงประเทศ

ปัจจัยที่ก ำหนดให้เป็นระดับควำมเสี่ยงสูง

ปัจจัย รำยละเอียด

1 รำยชื่อเสี่ยง
มีรำยชื่อตรงกับข้อมูลที่ส ำนักงำนแจ้งว่ำเป็นรำยชื่อที่ต้องก ำหนดให้เป็น
สมำชิกท่ีมีควำมเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด 
(บุคคลที่ถูกส ำนักงำน ปปง. ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน เป็นต้น) ตรวจจำกระบบ APS

2 นักกำรเมือง เป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมืองไทย

3 อำชีพเสี่ยง

ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงิน/ก่อกำรร้ำย/แพร่ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง เช่น
1) ค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ 2) ค้ำของเก่ำ 3) รับแลกเปลี่ยนเงิน 
4) รับโอนเงินออกนอกประเทศ
5) ค้ำอำวุธ 6) ธุรกิจสถำนบริกำร 7) ธุรกิจคำสิโน/บ่อนกำรพนัน
8) ตัวแทนหรือนำยหน้ำจัดหำงำน 9) ธุรกิจทัวร์

4 พื้นที่เสี่ยง

มีถ่ินที่อยู่ชั่วครำวหรือถำวร ประกอบอำชีพ มีแหล่งที่มำของรำยได้ ท ำ
ธุรกรรมในพ้ืนที่หรือประเทศท่ีมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรฟอกเงิน/ก่อกำรร้ำย/
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ดังนี้
1) ประเทศเกำหลีเหนือและอิหร่ำน
2) พ้ืนที่ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ ได้แก่ 
ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป็นต้น

5 ถูกรำยงำน STR
กรณีตรวจสอบพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมของ
ลูกค้ำด ำเนินไปอย่ำงผิดปกตเิช่น ลูกค้ำเคยถูกรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-05-10) ต่อส ำนักงำน ปปง. 

6 มีข่ำวกระท ำควำมผิด
ปรำกฏในสื่อสำธำรณะว่ำเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน เช่น 
ค้ำยำเสพติด ทุจริต ฉ้อโกงประชำชน ก่อกำรร้ำย เป็นต้น

7
โครงสร้ำงถือหุ้น

ผิดปกติ

มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่มีควำมผิดปกติหรือมีควำมซับซ้อนเกินกว่ำกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติ เช่น ประกอบธุรกิจขนำดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม่สูง 
แต่มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ซับซ้อน เป็นต้น (กรณีนิติบุคคล)

ปัจจัยที่อำจพิจำรณำให้เป็นระดับควำมเสี่ยงสูง

ปัจจัยประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ของลูกค้ำ
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ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ

วิธีกำรส่งรำยงำนธุรกรรม

ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ณ ส ำนักงำน ปปง. 

ส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
ระบบ ERS

ปปง.

กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรม

ประเภทกำรรำยงำน
กำรท ำธุรกรรม

วงเงิน
ที่ก ำหนดให้รำยงำน

แบบรำยงำน

ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทข้ึนไป
แบบรำยงำนธุรกรรมท่ีใช้เงินสดให้ใช้แบบ

ปปง. 1-05-4 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ก ำหนดวงเงิน
แบบรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ให้ใช้แบบ ปปง. 1-05-10

ระยะเวลำในกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ของผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ 16

กำรรำยงำนธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้รำยงำนภำยในเดือนถัดไปนับแต่เดือนที่มีกำรท ำธุรกรรม

กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รำยงำนภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อควรระวังและข้อห้ำม ในกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
1) เจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมด้วยตนเอง 
ห้ำมใหส้มำชิก/บริษัทอื่น/ลูกค้ำที่ท ำธุรกรรมเป็นคร้ังครำว เป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
2) ห้ำมเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท ำกำรใด ๆ อันอำจมีผลท ำให้ สมำชิก/บริษัทอื่น/ลูกค้ำที่ท ำธุรกรรม
เป็นคร้ังครำว ทรำบว่ำ ตนเองถูกรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง.

13



ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัตติำมกฎหมำย

ก ำกับดูแลให้พนักงำนปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย 
แนวทำงปฏิบัติ และกฎหมำยด้ำน AML/CTPF

1

เป็นตัวแทนของบริษัท
ในกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนกังำน ปปง.2
เช่น ประสำนแจ้งข้อมูล สอบถำม/หำรือเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เป็นต้น

ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร

เช่น ผู้จัดกำร กรรมกำร เป็นต้น

14
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กำรจัดจ้ำงและฝึกอบรมพนักงำน

15



ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

กำรเก็บรักษำเอกสำร

รูปแบบกำรเก็บรักษำเอกสำร

เอกสำรกระดำษ

 ต้องเก็บรักษำขอมูลใหอยูในสภำพที่พรอมตรวจสอบ
 สำมำรถน ำสงขอมูลเพื่อด ำเนินกำรในสวนที่เกี่ยวของได

ในทันที เมื่อไดรับกำรแจงจำกส ำนักงำน ปปง.ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1 2

สรุปหน้ำที่ของบริษัทที่ต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยฟอกเงินฯ

16

แนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF (แยกไฟล์)/3.6 แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร.doc
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ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
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แนวปฏิบัตดิ้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย
อำวุธทีม่ีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง

หัวข้อ รำยละเอียด

1 ประเมินควำมเสี่ยงและ 
(ภำยในองค์กร)

ประเมินและจัดระดับควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ขององค์กร 
โดยพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงตำมกฎหมำย ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนลูกค้ำ 
/ควำมเสี่ยงผลิตภัณฑ์/บริกำร/ ควำมเสี่ยงด้ำนช่องทำงบริกำร/
ควำมเสี่ยงด้ำนพ้ืนที่ตั้ง/ กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติ

2 กำรรับลูกค้ำ - กำรตรวจสอบรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนด
- กำรจัดให้ลูกค้ำแสดงตน
- กำรระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบตัวตน / ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- กำรอนุมัติ/ปฏิเสธ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์/กำรท ำธุรกรรม

3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ บริกำร และ
ช่องทำงบริกำร

- ประเมินและจัดระดับควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ของผลิตภัณฑ์ บริกำร 
ช่องทำงบริกำร(สูง/กลำง/ต่ ำ)

- ก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงฯ

4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ลูกค้ำ

- ประเมินและจัดระดับควำมเสี่ยงด้ำน ML/TPF ของลูกค้ำ (สูง/กลำง/ต่ ำ)
- ทบทวนข้อมูลของลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ทบทวนระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 

5 กำรรำยงำนกำรท ำ
ธุรกรรม

- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  ≥ 2 ลบ. แบบ ปปง. 1-05-04
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  แบบ ปปง. 1-05-10

6 กำรก ำกับดูแล - ก ำหนดพนักงำนระดับบริหำรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
รวมถึงเป็นตัวแทนในกำรติดต่อประสำนงำนกับ ปปง.

- ก ำกับดูแลให้พนักงำนปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย แนวทำงปฏิบัติและ
กฎหมำย

7 กำรตรวจสอบภำยใน - ก ำหนดผู้ตรวจสอบภำยในด้ำน AML/CTPF
- ก ำหนดแผนและหัวข้อในกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำน AML/CTPF
- ตรวจสอบภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ต่อคณะกรรมกำร เพ่ือรับทรำบและสั่งกำรให้แก้ไข

8 กำรจัดจ้ำงและฝึกอบรม
พนักงำน

- ตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่สมัครเป็นพนักงำนกับข้อมูลรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนด
- อบรมให้ควำมรู้พนักงำนใหม่ก่อนเร่ิมปฏิบัติงำน
- จัดให้พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับกำรฝึกอบรม
ทบทวนควำมรู้ ทุก ๆ 2 ปี
- เก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรม

9 กำรเก็บรักษำเอกสำร - กำรแสดงตน 5 ปี 
- กำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ 10 ปี 
- กำรท ำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง 5 ปี นับแต่ได้มีกำรท ำธุรกรรมหรือ
บันทึกข้อเท็จจริงนั้น

11. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสมาชิก.docx
11. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสมาชิก.docx
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (1).docx
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (1).docx
10. แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์.pdf
10. แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์.pdf
9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CTPF edit 191162.docx
9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CTPF edit 191162.docx
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บทก ำหนดโทษ
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จัดท ำโดย

ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4 กองก ำกับและตรวจสอบ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

หำกมีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อไดท้ี่
0 2219 3600

ต่อ 5055, 5056    ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 4
ต่อ 5069, 5072    กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ต่อ 5065, 5066 กำรรำยงำนธุรกรรม

Facebook Page : กองก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
422 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

Website: https://ses4.amlo.go.th/


