
สรุปย่อการบรรยายเรื่อง กฎหมาย ปปง.และ กปร.

วนัที่ 25 ก.พ. 2565 

โดย  นายสมบูรณ์  ขวญัสง

ผูจ้ดัการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช จ ากดั



1. ผูใ้ด 

* บคุคล นิติบคุคล

4. วตัถทุี่กระท าต่อ

*ทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบั

การกระท าความผิด

2. การกระท า

*โอน รบัโอน 

หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัยส์นิ

ที่เกี่ยวกบัการกระท าความผิด 

หรอืท าดว้ยประการใดๆ

3. เจตนาพเิศษ

*เพื่อซกุซ่อนปกปิดแหลง่ที่มาของทรพัยส์นินั้น

/หรอืเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไม่ว่ากอ่น/ขณะ/หลงักระท าความผิดมิใหต้อ้งรบัโทษ

/นอ้ยลงในความผิดมูลฐาน หรอืเพื่อปกปิดอ าพราง

ลกัษรที่แทจ้รงิ แหลง่ที่ต ัง้การจ าหน่าย จา่ย โอน การไดส้ทิธิใด/

ไดม้า ครอบครอง หรอืใชท้รพัยส์นิ โดยรูว้่าเป็นทรพัยส์นิที่ไดม้าจากการกระท าผิด



การน าเงินหรือทรพัยส์ินที่ไดม้าจากการกระท าความผิด หรือไดม้า

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพใหเ้ป็นเงินหรือทรพัยส์ินที่ไดม้า

อย่างถูกตอ้ง หรือเรียกไดว้่า กระบวนการท า “เงนิสกปรก” ใหเ้ปลี่ยนสภาพ

เป็น “เงนิสะอาด” หรอื 

การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรพัยส์ินที่ไดม้าโดยผิดกฎหมาย ใหดู้

เสมือนว่า ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย

สรุป : การฟอกเงนิ คอื...



2 คา้หญงิและเด็ก/คา้มนุษย์

11 ความผิดมูลฐาน

4 ยกัยอกฉอ้โกงโดยผูจ้ดัการ/ผูบ้รหิาร

7 หลบหนีศลุกากร

3 ฉอ้โกงประชาชน

5 ความผิดต่อหนา้ที่ราชการ
6 กรรโชก รดีเอาทรพัย์

8 การกอ่การรา้ย

9 การพนัน

10 การเลอืกตัง้11 การหลกีเลี่ยงภาษี1 คา้ยาเสพตดิ
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ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน 
และให้รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐาน
ตาม (8) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายด้วย

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆซ่ึงเงินหรือทรัพย์สินตาม 
(1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

- ไม่ว่าทรพัยส์นิตาม (1) (2) หรอื (3) จะมีการจ าหน่าย จา่ย โอน หรอืเปลี่ยนสภาพไปกี่คร ัง้ 

- ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบคุคลใด โอนไปเป็นของบคุคลใด หรอืปรากฏหลกัฐานทางทะเบียนว่า

เป็นของบคุคลใด



หลกัการดา้นการก ากบัดูแล

ก าหนดวิธีปฏบิตัิตามกฎหมาย ปปง. 

-เรื่อง การก าหนดนโยบาย

- เรื่อง การรายงานธุรกรรม

- เรื่อง การจดัใหลู้กคา้แสดงตน

- เรื่อง การระบตุวัตนลูกคา้

- เรื่อง การบริหารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิ

- เรื่อง การตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงนิ

- เรื่อง การเก็บรกัษาขอ้มลู

ก าหนดวิธีปฏบิตัิตามกฎหมาย กปร. 

- เรื่อง การก าหนดนโยบาย

- เรื่อง การตรวจสอบขอ้มลูบคุคลทีถ่กูก าหนด

- เรื่อง กระบวนการหลงัตรวจสอบขอ้มลูบคุคลที่

ถกูก าหนด

- เรื่อง การด าเนินการอืน่ในระหว่างการระงบัการ

ด าเนินการกบัทรพัยส์นิ

- เรื่อง การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั

- เรื่อง บทลงโทษ

แนวทางปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ                                                                 

และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ส าหรบัผูม้ีหนา้ที่รายงาน



ผูมี้หนา้ที่รายงานการท าธุรกรรม

สถาบนัการเงนิ

ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารตามที่กฎหมายจดัต ัง้ข้ึนโดยเฉพาะ

บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดิตฟองซิเอร ์ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิ

เครดิตฟองซิเอร ์และบรษิทัหลกัทรพัย์

บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรม บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมขนาดย่อม

บรษิทัประกนัชีวติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั



สถาบนัการเงนิ (ต่อ)

 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการ ซึ่งมีมูลค่าหุน้รวม  

ตัง้แต่สองลา้นบาทข้ึนไปและมีวตัถปุระสงคด์ าเนินกิจการเกี่ยวกบัการรบัฝากเงนิ ใหกู้ ้ใหส้นิเช่ือ 

รบัจ านองหรอืรบัจ าน าทรพัยส์นิ หรอืจดัใหไ้ดม้าซ่ึงเงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ โดยวธิีใด ๆ

 นิตบิคุคลที่ด าเนินธุรกจิอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิ ไดแ้ก่

1.นิตบิคุคลเฉพาะกจิตามกฎหมายว่าดว้ยนิตบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์

2.นิติบุคคลที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเกี่ยวกบัปจัจยัช าระเงนิต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุการแลกเปลี่ยนเงนิ



การจดัใหลู้กคา้แสดงตน

ผู้มหีน้าทีร่ายงานการท า
ธุรกรรม

ประเภทลูกค้า วงเงนิการแสดงตน

สถาบันการเงนิ

ลูกค้า แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม

ลูกค้าจร แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม เม่ือ
-การท าธุรกรรมทีม่มูีลค่าตั้งแต่ 700,000 บาทขึน้ไป
-ธุรกรรมทีเ่ป็นการให้บริการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
การโอนเงนิหรือช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่มูีลค่าตั้งแต่ 50,000 
บาทขึน้ไป



วธิีการแสดงตนของลูกคา้บคุคลธรรมดา

การแสดงตนของลูกคา้ซ่ึงเป็นบคุคลธรรมดา อย่างนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี

(1) ช่ือเตม็

(2) วนั เดือน ปีเกดิ

(3) เลขประจ าตวัประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างดา้ว ใหแ้สดงเลขหนังสอืเดินทาง หรอื

เลขประจ าตวัที่รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให ้หรอืเลขประจ าตวัในเอกสารส าคญั

ประจ าตวัที่รฐับาลไทยออกให ้ในกรณีที่มี

(4) ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นและที่อยู่ปจัจุบนักรณีที่ไม่ไดอ้าศยั ณ ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น 

และในกรณีที่เป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงที่อยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาตแิละที่อย่ปจัจุบนัในประเทศไทย

(5) อาชีพ สถานที่ท างาน

(6) ขอ้มูลการตดิต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ที่อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์

(7) ลายมือช่ือผูท้ าธุรกรรม



วธิีการแสดงตนของลูกคา้นิตบิคุคล
การแสดงตนของลูกคา้ซึ่งเป็นนิติบคุคลและบคุคลที่มีการตกลงกนัทางกฎหมายอย่างนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี

(1) ชื่อนิตบิคุคลหรอืบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย

(2) เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ในกรณีทีม่ี

(3) หลกัฐานส าคญัแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้

(ก) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นนิตบิคุคลท ัว่ไป ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีน่ายทะเบยีนออกใหไ้ม่เกินหกเดอืน หรอืในกรณีทีไ่ม่ใช่

นิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ไดแ้ก่ หลกัฐานการเป็นนิตบิคุคลทีห่น่วยงานหรอืองคก์รทีน่่าเชื่อถอืรบัรองหรอืออกใหไ้มเ่กนิ

หกเดอืน

(ข) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคล ไดแ้ก่ หนงัสอืแสดงความ

จ านงในการท าธุรกรรม หรอืหนงัสอืแต่งตัง้หรือหนงัสอืมอบอ านาจ

(ค) ส าหรบัลูกคา้ที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยดิ ศาลเจา้ และนิตบิคุคลอืน่ในลกัษณะเดียวกนัน้ี ไดแ้ก ่หนงัสอื

แสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม หนงัสอืแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืหนงัสอืแต่งต ัง้หรอืหนังสอื  

มอบอ านาจในการท าธุรกรรม

(ง) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ไดแ้ก่ หนงัสอืหรอืเอกสารส าคญัอนัแสดงวา่ไดม้กีารก่อตัง้บคุคลทีม่กีาร  

ตกลงกนัทางกฎหมายขึ้น



วธิีการแสดงตนของลูกคา้นิตบิคุคล

(4) สถานทีต่ ัง้และหมายเลขโทรศพัท์

(5) ชื่อเตม็ของผูม้อี  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลทกุราย

(6) ขอ้มลูของผูม้อี  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้รา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืท าธุรกรรม และบคุคลทีไ่ดร้บั

มอบอ านาจทอดสุดทา้ยใหส้รา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืท าธุรกรรม ในกรณีทีม่ ีดงันี้

(ก) ชื่อเตม็

(ข) วนั เดอืน ปีเกดิ

(ค) เลขประจ าตวัประชาชน และในกรณีทีเ่ป็นคนต่างดา้ว ใหแ้สดงเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอืเลขประจ าตวัทีร่ฐับาลหรอื

หน่วยงานรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให ้หรอืเลขประจ าตวัในเอกสารส าคญัประจ าตวัทีร่ฐับาลไทยออกให ้ในกรณีทีม่ี

(ง) ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นและทีอ่ยู่ปจัจบุนักรณีทีไ่มไ่ดอ้าศยั ณ ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น และในกรณีทีเ่ป็นคนต่างดา้ว ให ้

แสดงทีอ่ยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาตแิละทีอ่ยู่ปจัจบุนัในประเทศไทย(๗) ประเภทกิจการและวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินกจิการ

(7) ตราประทบั ในกรณีทีม่ี

(8) ลายมอืชื่อผูม้อี  านาจหรอืผูร้บัมอบอ านาจในการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืท าธุรกรรม



การจดัใหลู้กคา้แสดงตน (ต่อ)

การตรวจสอบขอ้มูลการแสดงตน

กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการก าหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความแทจ้รงิของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนดงักลา่ว

การเกบ็รกัษาขอ้มูลการแสดงตน

ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ไวอ้ย่างนอ้ย 10 ปี นับแต่

วนัที่ยตุิความสมัพนัธก์บัลูกคา้



สรุป การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบนัการเงนิ

ประเภทธุรกรรม วงเงินทีก่ าหนดให้รายงาน

√√√ ธุรกรรมทีใ่ช้เงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป

ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นเงินสด

ตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป

√√√ ธุรกรรมเกีย่วกบัทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึน้ไป (ราคาประเมิน)

ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นการ 
โอนเงินหรือช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

ตั้งแต่ 7 แสนบาทข้ึนไป

ธุรกรรมทีมี่เหตุอนัควรสงสัย  *** -



“ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั”

หมายความว่า

▪ ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่ากระท าข้ึนเพือ่หลกีเลีย่งมิใหต้อ้งตกอยู่

ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

▪ ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอือาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรอื

การสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย

▪ ทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพยีงคร ัง้เดียวหรอืหลายคร ัง้ 

▪ ใหห้มายความรวมถงึการพยายามกระท าธุรกรรมดว้ย



แบบรายงาน

แบบรายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของสถาบนัการเงนิใหใ้ชด้งันี้

(1) แบบรายงานธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดใหใ้ชแ้บบ ปปง. 1-01 

(2) แบบรายงานธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิใหใ้ชแ้บบ ปปง. 1-02

(3) แบบรายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัใหใ้ชแ้บบ ปปง. 1-03

แบบรายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของสถาบนัการเงนิใหใ้ชด้งันี้ (ต่อ)

การรายงานการท าธุรกรรมทีม่กีารโอนเงนิ หรอืช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสร์วมอยู่ดว้ย 

ใหร้ายงานโดยใชแ้บบ ปปง. 1-05-9



ระยะเวลาในการรายงานการท าธุรกรรมของสถาบนัการเงนิ

การรายงานการท าธุรกรรมที่ใชเ้งนิสด และ ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ

การรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรสงสัยใหร้ายงานภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

แบบรายงานท่ีท าข้ึนในระหวา่ง
วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 15

ใหร้ายงานภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี 15 ของเดือนท่ีมี

การท าธุรกรรมนั้น
แบบรายงานท่ีท าข้ึนในระหวา่ง

วนัท่ี 16 ถึงวนัส้ินเดือน
ใหร้ายงานภายใน 7 วนั

นบัแต่วนัถดัจากวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีมี
การท าธุรกรรมนั้น



กฎหมายเดมิ : การรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 (1),(2),(3)

กฎหมายใหม ่: การรายงานธุรกรรมตามมาตรา 14

***การรายงานตามมาตรา 13,14,15,16 ผูร้ายงานที่รายงานโดยสจุรติ หากก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

แก่บคุคลใด ผูร้ายงานไม่ตอ้งรบัผิด

การรายงานธุรกรรมยอ้นหลงั

ยอ้นหลงัได ้

ยอ้นหลงัไดเ้ฉพาะ

ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควร

สงสยั



ธุรกรรมที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน

(1) ธุรกรรมทีพ่ระมหากษตัรยิ ์ พระบรมราชนิี พระรชัทายาท หรอื พระบรมวงศต์ ัง้แต่ช ัน้พระองคเ์จา้ขึ้นไปเป็นคู่กรณี

(2) ธุรกรรมทีร่ฐับาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่  รฐัวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรอื

หน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นคู่กรณี

(3) ธุรกรรมทีม่ลูนิธิดงัต่อไปนี้ เป็นคู่กรณี  (ก) มลูนิธิชยัพฒันา (ข) มลูนิธิส่งเสรมิศิลปาชพี (ค) มลูนิธิสายใจไทย

(4) ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิประเภทสงัหารมิทรพัย ์โดยท ัว่ ๆไปทีท่  ากบัสถาบนัการเงนิ เวน้แต่

(ก) ธุรกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์

(ข) ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นเรอืก าปัน่ระวางหกตนั ขึ้นไปเรอืกลไฟ หรอืเรอืยนตท์ีม่รีะวางหา้ตนัขึ้นไป รวมท ัง้แพดว้ย

(ค) ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นยานพาหนะ เครื่องมอื หรอืเครื่องจกัรกลอืน่ใด 

(5) การท าสญัญาประกนัวนิาศภยั เวน้แต่การชดใชค่้าสนิไหมทดแทนตามสญัญาที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายตัง้แต่สบิลา้นบาทขึ้นไป

(6) การจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมประเภทโอนเป็นทีส่าธารณประโยชน ์หรอืการไดม้าโดยการครอบครองหรอืโดยอายุความตาม
มาตรา 1382 หรอืมาตรา 1401 แห่งประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์



ธุรกรรมที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน (ต่อ)

(7) ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการบรกิาร ดงัต่อไปนี้

(ก) การบรกิารรบัช าระเงนิแทนเฉพาะทีม่มีลูค่านอ้ยกวา่ 700,000 บาท

(ข) การบรกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (ค) การบรกิารเครอืขา่ยอดีซีี

(ง) การบรกิารสวติชช์ิ่งในการช าระเงนิ (จ) การบรกิารหกับญัชี

(ฉ) การบรกิารช าระดลุ

(ช) การบรกิารหกับญัชเีชค็ ดราฟต ์ต ัว๋แลกเงนิ ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตราสารทางการเงนิอืน่ๆ

(8) ธุรกรรมทีท่  าผ่านเครื่องถอนเงนิอตัโนมตัหิรอืผ่านเครื่องฝากเงนิอตัโนมตั ิเวน้แต่กรณีเป็น

ธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั



ธุรกรรมที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน

(9) ธุรกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์ดงัต่อไปนี้  เวน้แต่กรณีเป็น

ธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั

(ก) การโอนเงนิหรอืช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์

- ภายในสถาบนัการเงนิหรอืภายในผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (9) หรอื

- ระหวา่งสถาบนัการเงนิ หรอืระหวา่งผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (9)  หรอื

- ระหวา่งสถาบนัการเงนิกบัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (9)

ทัง้นี้ เฉพาะทีท่  าขึ้นเพือ่สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 (9)

(ข) การโอนเงนิหรอืการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิสภ์ายในสถาบนัการเงนิหรอืภายในผู ้

ประกอบอาชพีตามมาตรา 16 (9) เฉพาะทีท่  าขึ้นเพือ่ลูกคา้รายเดยีวกนัเท่านัน้



เอกสารเกี่ยวกบัการแสดงตน ตอ้งเก็บรกัษาเป็นเวลา 5 ปีนบัแต่วนัทีม่กีารปิดบญัชีหรือยุตคิวามสมัพนัธก์บั

ลูกคา้ (ใชก้บัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 ดว้ย)

เอกสารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมและบนัทกึขอ้เทจ็จริงตอ้งเก็บรกัษาเป็นเวลา 5 ปีนบัแต่ไดม้กีารท าธุรกรรม

หรอืบนัทกึขอ้เทจ็จรงินัน้ 

เอกสารเกี่ยวกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตอ้งเก็บรกัษาเป็นเวลา 10 ปีนบัแต่วนัทีม่ี

การปิดบญัชหีรอืยุตคิวามสมัพนัธก์บัลูกคา้

เวน้แต่ จะไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากพนกังานเจา้หนา้ทีใ่หป้ฏบิตัเิป็นอย่างอืน่

การเกบ็รกัษาเอกสาร









การประสานความร่วมมือดา้น AMLO/CFT ตามบนัทกึความเขา้ใจฯ ระหว่าง

ส านกังาน ปปง. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (MOU)

ใหค้วามรว่มมือซึ่งกนัและกนัในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่สนบัสนุนการท างาน

การสนบัสนุนนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย

หากพบว่าอาจมีการปฏบิตัทิี่ไม่เป็นไปตามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย จะด าเนินการแจง้ส านกังาน ปปง. เพื่อ

ด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง



มาตรา 62

ไม่รายงานการท าธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16)

ไม่จดัใหลู้กคา้แสดงตนกอ่นการท าธุรกรรม (มาตรา 20)

ไม่เกบ็รกัษารายละเอยีดเกี่ยวกบัการแสดงตนและบนัทกึขอ้เท็จจรงิ (มาตรา 22)

 ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามค าส ัง่ยบัย ัง้การท าธุรกรรม (มาตรา 35 และมาตรา 36)

ไม่เกบ็รกัษารายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จริงของลูกคา้ใหค้รบเวลา 10 ปี (มาตรา 22/1)

➢ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท และปรบัอกีไม่เกนิวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่ 

หรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง

 ผูม้ีหนา้ที่รายงานไม่จดัใหบ้คุคลที่ผ่านการอบรมดา้น AMLO/CFT จากส านกังาน ปปง. ท าหนา้ที่เกี่ยวกบัการ   
จดัท ารายงาน การจดัใหลู้กคา้แสดงตน  การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้(มาตรา ๒๑/๓ )

➢ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท

บทก าหนดโทษ



มาตรา 63
รายงานการท าธุรกรรมอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิที่ตอ้งแจง้ (มาตรา 13 14 และมาตรา 16)

จดัท าบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัธุรกรรมใหลู้กคา้เอง กรณีลูกคา้ปฏเิสธที่จะท าบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ อนัเป็นเทจ็

หรอืปกปิดความจรงิที่ตอ้งแจง้ (มาตรา 21 วรรคสอง)

➢ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิสองปี หรอืปรบัต ัง้แต่หา้หม่ืนบาทถงึหา้แสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



มาตรา 64
ไม่มาใหถ้อ้ยค า ไม่สง่ค าช้ีแจงเป็นหนงัสอืหรอืไม่สง่บญัชีเอกสารหรอืหลกัฐาน แก่กรรมการธุรกรรม 

เลขาธกิาร หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืขดัขวางหรอืไม่ใหค้วามสะดวกแก่กรรมการธุรกรรม เลขาธกิาร 

หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ ในการเขา้ไปในเคหสถาน สถานที่ หรอืยานพาหนะเพือ่ตรวจคน้หรอืหา

พยานหลกัฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)]

➢ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิหน่ึงปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรอื  ท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา 66
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ (การหา้มเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้) หรอื

(๒) หรืออาจรูค้วามลบัในราชการเกี่ยวกบัการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิน้ีกระท าดว้ยประการใด ๆ         

ใหผู้อ้ืน่รูห้รอือาจรูค้วามลบัดงักลา่ว เวน้แต่เป็นการปฏบิตักิารตามหนา้ที่หรอืตามกฎหมาย

➢ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั
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วธิีการรายงานธุรกรรม

การส่งแบบรายงาน

- ยืน่ต่อเจา้หนา้ที ่ณ ส านกังาน ปปง. 

- ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั

- ส่งเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 422 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. (02) 219-3600 สายด่วน 1710 

Website: www.amlo.go.th


