
สรุปสาระสําคัญ 

ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําส่ังโอนเงิน 

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  

 

 ๑. ความมุงหมายของประกาศ 

 โดยหลักการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไดกําหนดใหสถาบันเงินผูสงคําส่ังโอนสงขอมูลของผูโอนและผูรับโอนไปพรอมกับคําสั่งโอน และใหสถาบันการเงิน

ผูรับคําสั่งโอนตรวจสอบความครบถวนเกี่ยวกับขอมูลของผูโอนและผูรับโอน กรณีที่มีการใดบริการโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันผูกอการรายและอาชญากรอื่นไมใหใชบริการการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดอยาง

อิสระเสรีเพื่อโยกยายเงินของตน และเพื่อสืบคนเมื่อมีการใชการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสไปในทางที่ผิด ซึ่งเปนไป

ตามหลักการของ FATF Recommendation ขอแนะนําที่ ๑๖ 

 อยางไรก็ดี ตามขอ ๓๐ )๑ (  แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการกําหนดยกเวนใหสถาบันการเงินผูสงคําสั่งโอนไมตองสงขอมูลพรอมคําส่ังโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส และสถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนไมตองตรวจสอบความครบถวนเกี่ยวกับขอมูลในคําสั่งโอนเงิน 

กรณีที่เปนการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนผลมาจากธุรกรรมการใชบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ 

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะใหวงเงินในการใชจายลวงหนาเพื่อการชําระคาสินคาหรือบริการ เน่ืองจากการ

โอนเงินดังกลาวไมไดมีความเสี่ยงในเรื่องการฟอกเงินเพราะสามารถรูแหลงที่มาได ประกอบกับ FATF 

Recommendation ขอแนะนําที่ ๑๖ ไมไดมีเจตนาครอบคลุมไปถึงการชําระเงินประเภทดังกลาวอีกดวย 

 ๒. สรุปสาระสําคัญของประกาศ 

 ๒.๑ กําหนดวันท่ีประกาศมีผลใชบังคบั (มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) (ขอ ๑) 

 ๒.๒ ยกเลิกประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่งโอน ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอ ๒) 

 ๒.๓ กําหนดประเภทบริการโอนเงินหรือการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนการดําเนินการเพื่อ

การชําระคาสินคาหรือบริการที่สถาบันการเงินไมตองสงขอมูลพรอมคําส่ังโอนและไมตองตรวจสอบขอมูลกรณีเปน

ฝายรับคําสั่งโอน (ขอ ๓) 

 

 



๒ 

 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญของประกาศที่ปรับปรุงแกไข 

ประกาศเดิม ประกาศใหม สาระสําคัญที่แตกตางจากเดิม 

ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

เรื่อง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่ง

โอนเงิน 

(ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

เรื่อง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่ง

โอนเงิน 

(ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

- แกไขเพิ่มเติมถอยคํา  

     อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๑ )๑ ( ขอ

กฎกระทรวงกา รตรวจสอบ เพื่ อทร าบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖ อัน

เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 

๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บ ท บั ญ ญั ติ แ ห ง ก ฎ ห ม า ย  เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

     อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๑  (๑)ขอ 

๓๐ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ ๒๕๕๖ .ศ.

พ .ศ.๒๕๖๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โ ดยอาศั ยอํ านาจตามบทบัญญั ติ แห ง
กฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว 

ดังตอไปน้ี 

- แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่ อทราบขอเท็ จจริ ง

เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- แกไขเพิ่มเติมถอยคําใหเกิดความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน 

     ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 

     ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 

ไมมีการแกไข 

     ขอ ๒ สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ )๙(  ตองดําเนินการสง

ขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

และตรวจสอบขอมูลกรณีเปนฝายรับคําสั่ง

      ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 

แ นวทา งก า ร กํ าหนดกา ร โ อน เ งิ นท า ง

-  ตัดถอยคําในขอ ออกเน่ืองจาก

เปนไปตามหลักการในขอ ๓๐ (๑) 

แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ



๓ 

 

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามหมวด ๓ สวน

ที่  ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖ 

อิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่ง

โอน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 

๒๕๖๓ อยูแลว 

- ยกเลิกประกาศสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 

แนวทางการกําหนดการโอนเงินทาง

อิ เ ล็กทรอนิกสที่ ไมตองส งขอมู ล

พรอมคําสั่งโอน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ขอ ๓ สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ )๙(  อาจพิจารณาไมสง

ขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส

และไมตรวจสอบขอมูลกรณีเปนฝายรับคําสั่ง

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามหมวด ๓ สวน

ที่  ๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖ 

ถาไดตรวจสอบแลวพบวา การโอนเงินทาง

อิ เ ล็กทรอนิกสหรือการรับ โอนเงิ นทา ง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว เปนการดําเนินการ

เพื่อการชําระคาสินคาหรือบริการ ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ขอ ๓ สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖  (๙)ผูสงคําส่ังโอนอาจ

พิจารณาไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส และไมตรวจสอบขอมูล

ก ร ณี เ ป น ฝ า ย รั บ คํ า ส่ั ง โ อ น เ งิ น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส ตามหมวด ๓ สวนที่ ๔ ของ
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖ ถาได
ตรวจสอบแลวพบวา การโอนเงินทาง
อิ เ ล็กทรอนิกสห รือการรับโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว เปนการดําเนินการ
เพื่อการชําระคาสินคาหรือบริการ ดังตอไปนี้ 
และสถาบันการเงินผูรับคํา ส่ังโอนไมตอง

ตรวจสอบความครบถวนเกี่ยวกับขอมูลใน

คํ าสั่ ง โ อนเ งิ น  ถ า เป นการ โอนเ งิ นทา ง

อิเล็กทรอนิกสที่เปนผลมาจากธุรกรรมเพื่อ

การชําระคาสินคาหรือบริการ ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

- แกไขเพิ่มเ ติมตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึ่งยายผูประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ (๙) ไปเปนสถาบันการเงิน 

- แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่ อทราบขอ เท็ จจริ ง

เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ปรับถอยคําใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

- ตัดถอยคําวา “ไดตรวจสอบแลว

พบวา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ห รื อ ก า ร รั บ โ อ น เ งิ น ท า ง

อิ เ ล็กทรอนิกส ดังกลาว เปนการ

ดําเนินการเพื่อการชําระคาสินคา

หรือบริการ ดังตอไปนี้”  ออกไป

เนื่องจากมีความชัดเจนอยูแลววาการ

โอนเงินแบบใดเปน (๑) (๒) หรือ (๓) 

โดยไมจําเปนตองมีการตรวจสอบ 

- เสนอตัด (๔) ออกเนื่องจากเปนการ

เกินกวาอํานาจท่ีกําหนดในประกาศฯ 

ฉบับนี้ เน่ืองจากกฎกระทรวงการ



๔ 

 

     (๑) การชําระคาสินคาหรือบริการโดยใช

บัตรเครดิต 

     (๒) การชําระคาสินคาหรือบริการโดยหัก

บัญชีผานบัตรเดบิต 

     (๓) การชําระคาสินคาหรือบริการโดยใช

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 

     (๔) การชําระคาสินคาหรือบริการตามใบ

แจงหน้ีที่มีขอมูลอางอิงในการใชบริการ ชื่อ

เต็มของผู ใชบริการหรือผูซื้อสินคาและผู

ใหบริการหรือผูขายสินคา และหมายเลข

อางอิงในการชําระเงินหรือผูชําระเงิน 

(๑)การชําระคาสินคาหรือบริการโดยใช

บัตรเครดิต 

(๒) การชําระคาสินคาหรือบริการโดยหัก

บัญชีผานบตัรเดบิต 

(๓) การชําระคาสินคาหรือบริการโดยใช

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 

(๔)การชําระคาสินคาหรือบริการตาม
ใบแจงหนี้ที่มีขอมูลอางอิงในการใชบริการ 
ชื่อเต็มของผูใชบริการหรือผูซื้อสินคาและผู
ใหบริการหรือผูขายสินคา และหมายเลข
อางอิงในการชําระเงินหรือผูชําระเงิน 

ตรวจสอบเพื่ อทราบขอเท็ จจริ ง

เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนการ

กําหนดเรื่องการสงขอมูลพรอมคําส่ัง

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส แตใน (๔) 

เปนเรื่องการใหบริการรับชําระเงิน

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแทน

ผูขายสินคาหรือผู ใหบริการหรื อ

เจาหน้ี ซึ่งไมไดอยูในลักษณะของการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

- นอกจากนี้ การตัด (๔) ออก ในทาง

ปฏิบัติ ไมไดกระทบการดําเนินการ

ของผูมีหนาท่ีรายงานแตอยางใด 

     ขอ ๔ สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ )๙ (ตองตรวจสอบและ

ประเมินผลวา บริการใดบางที่เกี่ยวของกับ

การชําระคาสินคาหรือบริการ ผานการโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือการชําระเงินทาง

๓อิ เ ล็ กทรอนิกส ตามข อ   และกํ าหนด

มาตรการในการตรวจสอบและคัดแยกขอมูล 

กรณีที่บริการดังกลาวมีการใหบริการการโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ไมใชการชําระคาสินคาหรือ

บริการ 

     ขอ ๔ สถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ )๙ (ตองตรวจสอบ
และประเมินผลวา บริการใดบางที่เก่ียวของ
กับการชําระคาสินคาหรือบริการ ผานการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๓ และกําหนด
มาตรการในการตรวจสอบและคัดแยก
ขอมูล กรณีที่บริการดังกลาวมีการใหบริการ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชการชําระคา
สินคาหรือบริการ 

-   เมื่อตัดการตรวจสอบในรางขอ ๓ 

ออก จึงไมจําเปนตองมีรางขอ ๔ 

     ในกรณีที่สถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ )๙(  มีผลิตภัณฑหรือ

บริการเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ

ใหบริการทั้งการโอนมูลคาเงินและการชําระ

คาสินคาหรือบริการตามขอ ๓ ในผลิตภัณฑ

หรือบริการประเภทเ ดียวกัน เชน การ

     ในกรณีที่สถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) มีผลิตภัณฑหรือ
บ ริ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร โ อ น เ งิ น ท า ง
อิ เ ล็กทรอนิกส  หรือการชํ าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการทั้งการ
โอนมูลคาเงินและการชําระคาสินคาหรือ
บริการตามขอ ๓ ในผลิตภัณฑหรือบริการ
ประเภทเดียวกัน เชน การใหบริการบัตร

 -   เมื่อตัดการตรวจสอบในรางขอ ๓ 

ออก จึงไมจําเปนตองมีรางขอ ๔ 



๕ 

 

 

หมายเหตุ – คําอธิบายน้ีมีขึ้นเพื่อประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของประกาศเทานั้น สวนการจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตอง ผูมีหนาที่รายงานจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัวบท

กฎหมายเปนสําคัญ 

ใหบริการบัตรเครดิตที่ใชเพื่อการชําระคา

สินคาหรือบริการ และสามารถโอนมูลคาเงิน

ผานบัตรเครดิตหนึ่งไปยังบัญชีบัตรเครดิตอ่ืน

ไดดวย สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ )๙ (ตองมีกระบวนการหรือ

มาตรการในการคัดแยกการใชบริการที่เปน

การโอนมูลคาเงินกับการชําระคาสินคาหรือ

บริการเพื่อจะไดสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนและ

รับขอมูลกรณีเปนฝายรับคําส่ังโอนสําหรับ

การโอนมูลคาเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไมใช

การ ชําระค า สินค าหรื อบริ การ ได อ ย า ง

ครบถ วนตามหมวด ๓ สวนที่  ๔   ของ

กฎกระทรวงกา รตรวจสอบ เพื่ อทร าบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖  
 

เครดิตที่ ใช เพื่ อการชําระคา สินค าหรือ
บริการ และสามารถโอนมูลคาเงินผานบัตร
เครดิตหนึ่งไปยังบัญชีบัตรเครดิตอื่นไดดวย 
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ )๙ (ตองมีกระบวนการหรือ
มาตรการในการคัดแยกการใชบริการที่เปน
การโอนมูลคาเงินกับการชําระคาสินคาหรือ
บริการเพื่อจะไดสงขอมูลพรอมคําส่ังโอน
และรับขอมูลกรณีเปนฝายรับคําส่ังโอน
สําหรับการโอนมูลคาเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่ไมใชการชําระคาสินคาหรือบริการไดอยาง
ครบถวนตามหมวด ๓ สวนที่  ๔  ของ
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ .ศ . ๒๕๕๖  



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
ที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้  

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 ๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
 ตามที่คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force : FATF) ได้มีการระบุประเทศที่มีมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับที่อ่อนแอ ในเอกสารเผยแพร่เรียกว่า “ประเทศที่มี
ความเสี่ยงสูงภายใต้การเรียกร้องให้ด าเนินการ” หรือ High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action 
เดิมเรียกว่า “เอกสารเผยแพร่ของ FATF หรือ FATF Public Statement” เพ่ือเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก 
ด าเนินมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้กับประเทศ
ดังกล่าว เพ่ือป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ซึ่งเรียกว่า “บัญชีด า” (Black List )  
โดย FATF จะด าเนินการออกเอกสารเผยแพร่ ปีละ ๓ ครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุด คือ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ระบุว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง  
ซ่ึงต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้  
 ดังนั้น ส านักงาน ปปง. จึงต้องออกประกาศฯ แจ้งรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและก าหนด 
มาตรการตอบโต้ต่อประเทศดังกล่าว เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงานด าเนินมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ ตามนัยข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ ๒๕๖๓  

 ๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
  ๒.๑ ประกาศฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

  ๒.๒ ระบุรายชื่อประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงตามเอกสารเผยแพร่ของ FATF ที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ

เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ดังต่อไปนี้  

 (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี   
 (๒) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 
 



 ๒.๓ ก าหนดตัวอย่างของมาตรการตอบโต้ ที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องด าเนินการกับลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หรือประเทศดังกล่าว อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  
 (๑) จ ากัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม  
 (๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 (๓) ปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือส านักงานตัวแทนของสถาบันการเงินจากประเทศที่
มีความเสี่ยงสูง  

(๔) ห้ามไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง   
(๕) ห้ามไม่ให้พ่ึงพาบุคคลที่สามที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งอยู่ใน

ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
(๖) ก าหนดให้มีการทบทวน แก้ไข หรือกรณีหากจ าเป็นให้ยกเลิกความสัมพันธ์ ในลักษณะ 

สถาบันการเงินตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
(๗) ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในในระดับเข้มข้นส าหรับสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินหรือ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินอาจพิจารณาก าหนดมาตรการตอบโต้อ่ืนนอกจากที่ประกาศฯ นี้ก าหนด 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร
ของผู้มีหน้าที่รายงาน   

หมายเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัวบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 



 
 

สรุปสาระสําคัญ 

ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง ลูกคาที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไมตองระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง 

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 ๑. ความมุงหมายของประกาศ 

 โดยหลักการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓  

(กฎกระทรวงฯ) ขอ ๒๑ ไดกําหนดขอยกเวนที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไมตองระบุ 

ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง เมื่อมีการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมเปนครั้งคราวกับลูกคา โดย 

(๑) ไดระบุลูกคาที่เปนรัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เนื่องจากผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงก็เปนหนวยงานราชการเอง และ (๔) ได

ระบุลูกคาที่เปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากลูกคาดังกลาวไดมีการเปดเผยสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปน

สาธารณะอยูแลวบนหนาเว็ปไซด จึงไมมีความจําเปนที่จะตองหาผูไดรับผลประโยชนทีแ่ทจริงอีก 

 ดังน้ัน ประกาศฯ ดังกลาวก็ไดกําหนดยกเวน “(๑) รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ ของตางประเทศ และ 

(๒) บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย ใน

ตางประเทศ ที่ไมใชพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการ 

กอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดตามขอ ๑๔ แหง

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยเปนหลักการเดียวกับ

กฎกระทรวงฯ ขอ ๒๑ (๑) และ (๔) แตจะมุงไปที่ตางประเทศ ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดศึกษาแนวทางการกําหนด

ยกเวนการหาผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง แลวพบวาก็มีการยกเวนใน

ลกัษณะเดียวกัน จึงไดนํามาใสในประกาศฯ ฉบับนี ้

 ๒. สรุปสาระสําคัญของประกาศ 

 ๒.๑ กําหนดวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ (มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) (ขอ ๑) 

 ๒.๒ กําหนดประเภทลูกคาที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไมตองระบุผูไดรับ

ผลประโยชนที่แทจริง (ขอ ๒) 

หมายเหตุ – คําอธิบายน้ีมีขึ้นเพื่อประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของประกาศเทานั้น สวนการจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตอง ผูมีหนาที่รายงานจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัวบท

กฎหมายเปนสําคัญ 



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 

ท าลายล้างสูงท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ 
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ 

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  
 ๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
 โดยที่กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ (กฎกระทรวงฯ) 
 ข้อ ๑๕ วรรคสอง ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุและประเมิน
ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางหรือกลไกใหม่ในการ
ให้บริการ 
 (๒) การน าเทคโนโลยีใหม่หรือที่ก าลังพัฒนามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้น
ใหม่ ทั้งนี้ มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศก าหนด        
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) 
ข้อแนะน าที่ ๑๕  เทคโนโลยีใหม่ๆ (New Technologies)1 ด้วย 
  
 ๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
 ๒.๑ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  (ข้อ ๑) 
 ๒.๒ ยกเลิกประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่   
 (๑) ประกาศส านักงาน ปปง.  เรื่อง แนวทางในการก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ หรือ    
การใช้เทคโนโลยีใหม่ (Financial Institutions: FIs)  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ 
 
 

                                                           
1   ข้อแนะน าที่ ๑๕ : แต่ละประเทศและสถาบันการเงินต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน ML และ TF ที่อาจเกิดขึ้นจาก  (a) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจใหม่ รวมถึงวิธีการในการส่งใหม่ๆ และ (b) การใช้เทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนา ส าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในกรณี
ของสถาบันการเงิน การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ต้องด าเนินการให้มีขึ้นกอ่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือ
เทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนา สถาบันการเงินต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว 



 
 
 (๒) ประกาศส านักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ (Designated Non- Financial Businesses and Processions: DNFBPs) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๓ ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ที่อาจเกิดข้ึน หากมีการด าเนินการตามเงื่อนไข (ข้อ ๓) 
 ๒.๔  ก าหนดถึงมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่ระบุได้ โดยให้ค านึงถึงลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยีด้วย โดยมีแนวทางตัวอย่างให้ (ข้อ ๔) 
 ๒.๕  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยง
ตามข้อ ๓ เป็นหนึ่งในปัจจัยการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย (ข้อ ๕) 
 ๒.๖  หากไม่สามารถก าหนดมาตราการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ก็ต้องพิจารณา
ไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ 
(ข้อ ๖) 
 
 หมายเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัว
บทกฎหมายเป็นส าคัญ 



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
 โดยที่ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 

๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ผู้มีหน้าที่รายงาน) มีหน้าที่ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงานนั้น โดยการพิจารณาประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องน าปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึง
ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ มาประกอบการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งข้อ ๙ วรรคสามแห่งกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกันได้ก าหนดว่า การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ดังนั้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงาน 
มีแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ของแต่ละปัจจัย จึงได้มีการออกประกาศฉบับนี้ 

๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
 ๒.๑ ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (ข้อ ๑) 
 ๒.๒ ก าหนดให้ยกเลิกประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อ ๒) 
ได้แก่  
  ๑) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัย
เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัย
เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก าหนดปัจจัย
เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก าหนดปัจจัย
เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัย
หรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ า ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  
 ๒.๓ ก าหนดลักษณะของลูกค้า พ้ืนที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และช่องทางในการ
ให้บริการที่ผู้มีหน้าที่รายงานอาจระบุให้เป็นลูกค้า พ้ืนที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่องทางในการ
ให้บริการ ที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ในระดับสูง (ข้อ ๓) 
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 ๒.๔ ก าหนดลักษณะของพ้ืนที่หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ผู้มีหน้าที่รายงานอาจน ามาใช้ในการพิจารณา
ความปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเทศ (ข้อ ๔) 
 ๒.๕ ก าหนดประเภทหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้มีหน้าที่รายงานอาจระบุให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ในระดับต่ า (ข้อ ๕) 
 ๒.๖ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูงภายในองค์กร นอกจากที่ก าหนดในประกาศนี้ มาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาระบุความเสี่ยงของแต่ละ
ปัจจัยได ้(ข้อ ๖) 
 ๒.๗ ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ ไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าด้วย โดยกรณีที่จะน าไปใช้กับลูกค้าที่เคยสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับให้
ด าเนินการเมื่อมีการทบทวนข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามรอบระยะเวลา  
ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า (ข้อ ๗) 

 ๒.๘ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องน าแนวทางในการพิจารณาปัจจัยที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยง
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ มาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (ข้อ ๘) 

๓. ตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญของประกาศที่ปรับปรุงแก้ไข  

ประกาศเดิม๑ ประกาศใหม่๒ หมายเหตุ 

๑. ก าหนดข้อบ่งชี้ของลักษณะ
ที่ อาจท า ให้ เ กิ ดความเสี่ ย งสู ง
ส าหรับแต่ละปัจจัย 

๑. ก าหนดข้อบ่งชี้ของลักษณะ
ที่ อาจท า ให้ เ กิ ดความเสี่ ย งสู ง
ส าหรับแต่ละปัจจัย 

- การก าหนดลักษณะของลูกค้า 
พ้ืนที่ประเทศ ผลิตภัณฑ์บริการ 
ธุ รกรรมช่ องทางการ ให้ บริ กา ร  
ที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงสูงตาม

                                                           
๑ ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความ

เสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖, ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณา
ความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยหรือ
ลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ า ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒ ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ลงวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
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ประกาศเดิม๑ ประกาศใหม่๒ หมายเหตุ 

- ก าหนดข้อบ่งชี้  ( Indicators) 
ของลักษณะที่อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงสูงส าหรับปัจจัยลูกค้า พ้ืนที่
ประเทศ  

- ก าหนดให้ลูกค้าที่ประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งใน ๙ อาชีพ อาจ
ถูกพิจารณาให้เป็นลูกค้าที่มีความ
เสี่ยงสูง  

- ก าหนดข้อบ่งชี้  ( Indicators) 
ของลักษณะที่อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงสูงส าหรับปัจจัยลูกค้า พ้ืนที่
ประเทศ ผลิตภัณฑ์บริการ ธุรกรรม
ช่องทางการให้บริการ ทั้งนี้ ลักษณะ
ดังกล่าวไม่รวมถึงลักษณะที่ เป็น
ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง เ ด็ ด ข า ด ต า ม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเ พ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 
๒๕๖๓ อันได้แก่  (๑)  บุคคลที่มี
ส ถ า น ภ า พ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น
ต่างประเทศหรือสมาชิกในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว (๒) 
พ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่
ต้องก าหนดให้มีมาตรการตอบโต้
ตามข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง CDD 
(Black list)  

- ในการพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ ย ง เกี่ ย วกับลู กค้ า ไม่ ได้ มี ก าร
ก าหนดให้อาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็น
อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก าหนดให้
พิจารณาจากลักษณะการประกอบ
ธุรกิจหรือการด าเนินกิจกรรมของ
ลูกค้าแทน  

ประกาศนี้ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
ใช้ เป็นแนวทางขั้นต่ าในการระบุ
ความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยง โดยได้ยุบรวม
ลั กษณะของปั จ จั ย ต่ า ง  ๆ  ต าม
ประกาศเดิม และมีการเ พ่ิม เติม
ลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ลูกค้าเป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ที่มีการ
ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น 

- เนื่องจากข้อบ่งชี้ (Indicators) 
ของลักษณะที่อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงสูงส าหรับแต่ละปัจจัยสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของการฟอกเงิน  ณ 
ขณะนั้น ดังนั้น การก าหนดแนวทาง
เพ่ือพิจารณาลักษณะที่อาจท าให้เกิด
ความ เสี่ ย งสู งของบางปั จจั ย ใน
ประกาศนี้ จึงไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงดังเช่นประกาศเดิม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาชีพ 

- กรณี “พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศ
สถานการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริ ห า ร ร าชการ ใน สถานกา รณ์
ฉุกเฉิน” ตามประกาศฉบับเดิมนั้น 
ได้ถูกก าหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเทศที่อาจท า
ให้เกิดความเสี่ยงสูงโดยใช้ถ้อยค าว่า 
“พ้ืนที่ที่ส านักงานพิจารณาให้เป็น
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอก
เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ า ยตามที่ ส านั ก งาน
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ประกาศเดิม๑ ประกาศใหม่๒ หมายเหตุ 
ประกาศก าหนด” แทน ทั้งนี้ เพ่ือมิ
ให้ซ้ าซ้อนกับกรณีที่ทางรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐมีการประกาศ
เกี่ ย วกับการบริ หารราชการ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากกรณี
อ่ืนที่มิใช่กรณีการก่อเหตุความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ประเทศไทย เช่น กรณีของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น  
อนึ่ ง  พ้ืนที่ที่ ส านักงาน ประกาศ
ก า หนด ให้ มี ค ว าม เ สี่ ย ง สู ง ต าม
ป ร ะ ก า ศ นี้  เ ป็ น ป ร ะ ก า ศ 
คนละฉบับกับกรณีพ้ืนที่หรือประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องก าหนดให้มี
มาตรการตอบโต้ตามข้อ ๑๔ แห่ง
กฎกระทรวง CDD (Black list) 

๒. ก าหนดข้อบ่งชี้ของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีความ
เสี่ยงต่ า 

- ก าหนดประเภทหรือลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้มีหน้าที่
รายงานอาจระบุให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่มีความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง 

๒. ก าหนดข้อบ่งชี้ของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีความ
เสี่ยงต่ า 

- ก าหนดประเภทหรือลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้มีหน้าที่
รายงานอาจระบุให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่มีความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง โดยในการพิจารณาลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความ
เสี่ยงต่ าบางประเภทนั้น ได้มีการ
เพ่ิมเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับมูลค่าในการ
ท าธุรกรรมว่า เมื่อรวมกันแล้วต้อง 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
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 ๓. การน าข้อมูลอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยง 

- ในการพิจารณาก าหนดลักษณะ
ที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงของแต่ละ
ปัจจัย นอกจากแนวทางขั้นต่ าตามที่
ก า หนด ในประกาศฉบั บนี้ แ ล้ ว  
ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้ข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ภายในองค์กรมาใช้เพ่ือประกอบการ
พิจารณาประเมินความเสี่ยงร่วมด้วย
ก็ได้ 

ก าหนดขึ้น เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
หลั กการประ เมิน  บริ หาร  และ
บ ร ร เ ท า ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม FATF 
Recommendations (ข้อแนะน าที่  
๑ การประเมินความเสี่ยงและการ
ด าเนินการตามความเสี่ ยง)  โดย
ปรับปรุงถ้อยค าจากข้อ ๑๔ วรรค
ท้าย ของกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๑๓ วรรคท้าย 
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อ เท็จจริ ง เกี่ ย วกับลู กค้ า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) (กฎกระทรวง 
CDD เดิม )  ที่ ก าหนดให้  สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ สามารถน าปัจจัยอ่ืน ๆ 
มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการก าหนด
ความเสี่ยงร่วมกับปัจจัยตามประกาศ
นี้ก็ได้ 

 

หมายเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยืดถือ
ตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
  



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 ๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
  เพ่ือก ำหนดขอบเขตของกำรประกอบธุรกิจตำมประเภทของผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย  

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ซึ่งจะถือเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันตำมค ำนิยำมค ำว่ำ “กลุ่มธุรกิจเดียวกัน” 

ในข้อ ๔๘ แห่งกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะสำมำรถแบ่งปันหรือ

ร่วมใช้ข้อมูลกับผู้มีหน้ำที่รำยงำนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้ตำมข้อ ๕๑ (๒) ซึ่งก ำหนดให้สถำบันกำรเงินและ 

ผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ ก ำหนดให้มีนโยบำยและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรร่วมใช้ข้อมูล

ระหว่ำงสถำบันกำรเงินหรือผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ กับสำขำหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้ำและกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ 

กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง  

 ๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
  ๒.๑ ประกำศฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๔  

  ๒.๒ ก ำหนดขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของผู้มีหน้ำที่รำยงำนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและสำมำรถ

ร่วมใช้ข้อมูลระหว่ำงผู้มีหน้ำที่รำยงำนกับสำขำหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ ในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำและกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและ

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ดังต่อไปนี้  

(๑)  ธุรกิจทำงกำรเงิน  ได้แก่  

 (ก) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

ธุรกิจสถำบันกำรเงิน  

 (ข) ธุรกิจหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 (ค) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล   

 (ง) ธุรกิจประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวิต 

 (จ) ธุรกิจประกันวินำศภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันวินำศภัย 



 (ฉ) ธุรกิจสหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เฉพำะสหกรณ์ที่มีทุนด ำเนินกำรซึ่งมีมูลค่ำหุ้นรวม

ตั้งแต่สองล้ำนบำทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับกำรรับฝำกเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ ำนองหรือรับ

จ ำน ำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่ำง ๆ โดยวิธีใด ๆ    

 (ช) ธุรกิจกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพ่ือกำรแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 (ซ)  ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช ำระเงินต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน  

 (ฌ) ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 

 (ญ) ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 (ฎ) ธุรกิจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำรให้ค ำแนะน ำ หรือกำรเป็นที่ปรึกษำในกำรท ำธุรกรรมที่

เกี่ยวกับกำรลงทุนหรือกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ที่ไม่ใช่ 
สถำบันกำรเงินตำมมำตรำ ๑๓  

 (ฏ) ธุรกิจกำรให้เช่ำซื้อรถยนต์ 

 (ฐ) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 

ตำมประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ หรือตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 

 (ฒ) ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับ 

กำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  

 (น) ธุรกิจเกี่ยวกับบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน 

 (ด) ธุรกิจเกี่ยวกับระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน  

(๒)  ธุรกิจอ่ืน ได้แก่  

(ก) ธุรกิจคำอัญมณีเพชรพลอย ทองค ำ หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณ ีเพชรพลอย หรือทองค ำ 

(ข) ธุรกิจค้ำรถยนต์  

(ค) ธุรกิจนำยหนำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ 

(ง) ธุรกิจค้ำของเก่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ 

หมายเหตุ – ค ำอธิบำยนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำใจสำระส ำคัญของประกำศเท่ำนั้น ส่วนกำรจะปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ผู้มีหน้ำที่รำยงำนจะต้องศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัวบท
กฎหมำยเป็นส ำคัญ 



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
โดยที่กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๙ ได้ก าหนดให้

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ในการก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศก าหนด จึงได้มีการออกประกาศฉบับนี้ 

 ๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
๒.๑ ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ข้อ ๑) 
๒.๒ ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย

และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ โดยนโยบาย
และระเบียบวิธีการนั้นต้องมีรายละเอียด ได้แก่ โครงสร้างในการก ากับดูแล การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้าง  
ให้ปฏิบัติงาน การจัดอบรมพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ (ข้อ ๒) 

๒.๓ ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ ๓) 

๒.๔ ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย
และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ก าหนดตามประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) (ข้อ ๔) 

หมายเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยืดถือตัวบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 



สรุปสาระส าคัญ 
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

เรื่อง พื้นที่ที่ส านักงาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑. ความมุ่งหมายของประกาศ 
โดยที่ข้อ ๓ (๒) ๒) แห่งประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง 

ในการในพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ก าหนดให้ส านักงาน ปปง. มีอ านาจหน้าที่ในการประกาศพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกประกาศฉบับนี้ 

๒. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
 ๒.๑ ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ข้อ ๑) 

๒.๒ ก าหนดให้พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ข้อ ๒)  โดย  
ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ เขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหง
โก-ลก และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอไม้แก่น และอ าเภอ 
แม่ลาน๑ 

 

หมายเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยืดถือ
ตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
  

                                                           
๑ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง 
และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอไม้แก่น และอ าเภอแม่ลาน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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