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สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

เรื่องเสร็จที่ กม. 7/๒๕๖๑ 
บนัทกึการตอบข้อหารือ 

เรื่อง การโอนเงินของแรงงานตา่งชาติในไทยกลบัประเทศตนเอง 
     

 ที่มาของเรื่อง  
 สมาคมธนาคารไทย ได้มีหนังสือที่ ส.976/2561 ลงวันที่ ๗ กันยายน 2561 ถึงสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ขอหารือเรื่องแนวทางปฏิบัติของธนาคารในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงในการให้บริการโอนเงินของแรงงานต่างชาติในไทยกลับประเทศ
ตนเอง 

 ประเด็นข้อหารือที่จะต้องพิจารณา 
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเช่ือมโยงกับต่างประเทศ และให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการเงินในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศ CLMVT รวมถึงลดต้นทุนการทํา
ธุรกรรม (Transaction cost) ในระบบการโอนเงินและชําระเงิน เ พ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม
ความสามารถในการทําการค้าและการแข่งขันของประเทศ โดยจากข้อมูลสถิติรายเดือนของฝ่ายสารสนเทศ  
กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน พบว่า 
ประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ณ เดือนมีนาคม 2561 มีจํานวนสูงถึง
ประมาณ 2.189 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย  
 ปัจจุบัน แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่มีการส่งเงินรายได้จากค่าแรงงานกลับไปให้บิดา มารดา ที่ประเทศ
ตนเองนอกระบบธนาคารหรือนอกระบบที่เป็นทางการที่ถูกต้อง เน่ืองจากผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินอย่าง
รวดเร็ว ทั้งน้ี การโอนและส่งเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งสองอย่างเต็มที่ 
ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและต่อข้อมูลของภาครัฐ นอกจากน้ี ยังทําให้ผู้รับเงินปลายทางบางส่วนมีโอกาสได้รับ
ธนบัตรปลอม ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาหลายปี [ข้อมูลจาก : ดร .วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล Chairman of 
Economic AdvisoryBoard, Joint Development Bank:JDB ธนาคารร่วมพัฒนา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561]   

ในการน้ี ธนาคารพาณิชย์ไทยได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรดําเนิน
โครงการโอนเงินของแรงงานต่างชาติในไทยกลับประเทศตนเอง โดยเร่ิมจาก สปป.ลาว ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทย 
โดยสมาคมธนาคารไทย ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงด้วย (AML/CTPF) และได้กําหนดแนวทางปฏิบัติระยะแรกสําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะทําธุรกรรม ดังน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย์ไทยจะบรรเทาความเสี่ยงโดยกําหนดให้ธนาคารผู้รับโอนเงินปลายทาง 
ใน สปป.ลาว ตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 
 2. ธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีการประเมินมาตรฐานด้าน AML/CTPF ของ สปป.ลาว และ
ธนาคารใน สปป.ลาว ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมีระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 
 3. กรณีแรงงานต่างชาติที่มีบัญชีกับธนาคาร 
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  3.1 ธนาคารพาณิชย์ไทยกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงเร่ืองจํานวนเงินโอนโดยให้ 
โอนเงินได้ไม่เกิน  30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่จํากัดจํานวนคร้ัง ซึ่งประเด็นน้ีได้พิจารณาว่าไม่ขัด 
ต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กรณี
ที่มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2 ธนาคารพาณิชย์ไทยกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามการทําธุรกรรมและ
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามนโยบาย AML/CTPF 
ของธนาคารพาณิชย์ไทย 
  3.3 ธนาคารพาณิชย์ไทยได้กําหนดไว้ในนโยบายการทําธุรกรรมกับธนาคารของรัฐบาล
และเอกชนของ สปป.ลาว พร้อมดําเนินการประเมินมาตรฐานด้าน AML/CTPF ของธนาคารคู่ค้าและมาตรฐาน
การกํากับดูแลด้าน AML/CTPF ของ สปป.ลาว 
 4. กรณีแรงงานต่างชาติที่ไม่มีบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ไทย 
       4.1 ธนาคารพาณิชย์ไทยกําหนดให้เป็นผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
       4.2 ธนาคารพาณิชย์ไทยกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยให้โอนเงินได้ไม่เกิน  
10,000 บาทต่อครั้ง เดือนละไม่เกิน 3 คร้ัง เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงด้านจํานวนเงินและจํานวนคร้ัง 
  4.3 การโอนเงินกรณีไม่มีบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ เป็นการทําธุรกรรมโดยผ่านสาขา
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และระบุแจ้งการโอนเงินไปธนาคารใน สปป.ลาว 
 ตามรายละเอียดข้างต้น สมาคมธนาคารไทยมีประเด็นขอหารือต่อสํานักงาน ปปง. ดังน้ี 
 ประเด็นที่ ๑ ตามแนวปฏิบัติข้างต้นธนาคารพาณิชย์สามารถดําเนินการได้หรือไม่ มีข้อติดขัด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
 ประเด็นที่ 2 การรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. ในธุรกรรมการโอนเงินข้างต้น 
ธนาคารผู้โอนเงินในประเทศไทยจะต้องรายงานการทําธุรกรรมอย่างไรบ้าง ตามแบบรายงาน ประเภท/ชนิดใด 
 ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสํานักงาน ปปง. ที่พิจารณาว่าควรมีเพ่ือบริหารความเสี่ยง
การโอนเงินตามข้างต้น 

  ข้อพิจารณา 
  สํานักงาน ปปง. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 
 ประเด็นที่ ๑ เห็นว่า 
 1.1 ตามข้อ 19๑ (3) แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด ดังน้ัน ในการทําธุรกรรมเก่ียวกับการโอนเงิน 

                                          
 ๑ ข้อ 19 การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (๑) และ (๙)  
ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 
 (๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
 (๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายช่ือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร  
ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูก
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
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สําหรับกรณีที่ผู้รับเงินโอนจากลูกค้าของธนาคาร หรือผู้สั่งโอนเงินจาก สปป.ลาว มายังลูกค้า
ของธนาคารโดยที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยในกรณีน้ีกฎหมายไม่ได้กําหนดให้
ธนาคารต้องตรวจสอบกับรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือไม่ให้ธนาคารถูกใช้เป็นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ธนาคารควรมีมาตรการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานของธนาคารจะไม่มีการทําธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนด ที่เป็นเหตุให้ธนาคารอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงตามนัยมาตรา 25๒ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  1.2 ตามข้อ 43๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมต้องระบุตัวตนและระบุข้อมูลของของสถาบันการเงิน
ตัวแทนตามข้อ ๑๙๔ (๑) (๒) (๓) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาความน่าเช่ือถือของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ
สถาบันการเงินตัวแทนน้ัน โดยในกรณีน้ี ธนาคารผู้รับเงินใน สปป.ลาว ถือเป็นสถาบันการเงินตัวแทน 
ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยจึงต้องมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือดังกล่าว
ด้วย ทั้งน้ี ตามแนวปฏิบัติของธนาคารข้างต้น ที่จะดําเนินการประเมินมาตรฐานด้าน AML/CTPF ของ  

 
 ๒ มาตรา 25 ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดําเนินการด้วยประการใด ๆ เพ่ือการก่อการร้าย หรือโดย
รู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการ
ดําเนินการนั้นถูกนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่ส่ีหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดําเนินการด้วยประการใด ๆ เพ่ือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน หรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ
ทรัพย์สินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น 
 นิติบุคคลใดกระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 
 ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคส่ีเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 
 ๓ ข้อ 43 ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ ไม่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะ
สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างสถาบันการเงินคู่ค้า
หรือสถาบันการเงินที่ทําธุรกรรมแทนเพ่ือลูกค้า สถาบันการเงินต้องดําเนินการระบุตัวตนและระบุข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทน ตามข้อ ๑๙ (๑) 
(๒) และ (๓) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
กํากับดูแลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอก เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทนน้ัน 
 ๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ 
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  1.3 ตามข้อ 4๕ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบ
วิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังน้ัน ธนาคารพาณิชย์ไทยจะต้องมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 
พ้ืนที่ ประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงดังกล่าว ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ธนาคาร
กําหนดภายใต้กรอบของกฎหมาย   
 การท่ีธนาคารพาณิชย์ไทยได้มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 น้ัน ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย และการดําเนินมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของธนาคาร 
ที่จะต้องกําหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง โดยตามแนวปฏิบัติของธนาคารดังกล่าวเป็นสิ่งที่
สามารถดําเนินการได้ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด  
 ประเด็นที่ ๒ การทําธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางปฏิบัติที่ธนาคาร
กําหนดในระยะแรกนั้น เน่ืองจากจํานวนเงินสดหรือมูลค่าในการทําธุรกรรมดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคาร
ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. เว้นแต่ ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยที่ 
ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงวงเงินในการทําธุรกรรม ซึ่งธนาคารต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
มายังสํานักงาน ปปง. โดยใช้แบบ ปปง. 1-03 ตามข้อ ๑ วรรคหน่ึง๖ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และต้องส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควร
สงสัย หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมท่ีได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็น
ธุรกรรมที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามข้อ ๒ วรรคหน่ึง๗ (๒) หรือข้อ ๓ (๑)๘ แห่งกฎกระทรวง  

                                          

 

 ๕ ข้อ 4 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ นโยบายและ
ระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 ๖ ข้อ ๑ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปน้ี 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ – ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
      ฯลฯ  ฯลฯ 
 การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) และ (๒) ที่มีการทําธุรกรรมเพ่ือการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย 
ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-05-9 หรือใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 6 วรรคสอง (๙) 
 ๗ ข้อ ๒ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปน้ี 
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 อย่างไรก็ดี หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารมีการทําธุรกรรมโอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจํานวนเงินสดหรือมูลค่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กําหนด ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน ดังต่อไปนี้  

๑) กรณีนําเงินสดมาโอน ณ สาขาของธนาคารจะต้องมีการรายงานการทําธุรกรรม 
ต่อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีจํานวนเงินสดต้ังแต่ 100,000 บาทข้ึนไปตามข้อ ๓ (๑) ๙ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบฟอร์มการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินและชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ปปง. 1-05- 9 และต้องส่งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่
ทําขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่สิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และ
วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมน้ันตามข้อ ๑๑๐ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ ๒ วรรคหน่ึง๑๑ (๑) แห่งกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน 

๒) กรณีการโอนเงินโดยตัดยอดจากบัญชีที่มีกับธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับปลายทาง 
จะต้องมีการรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมมูลค่าต้ังแต่ 700,000 บาท 
ขึ้นไปตามข้อ ๓๑๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมที่ 
สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบฟอร์ม
การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการโอนเงินและชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ปปง. 1-05- 9 และต้องส่ง

 
 (๑) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานท่ีทําขึ้นในระหว่างวันที่  
1 ถึง 15 และที่ทําขึ้นในระหว่างวันท่ี 16 ถึงวันส้ินเดือน ไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันส้ินเดือนของเดือนที่มีการ
ทําธุรกรรมนั้น  
 (๒) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 ๘ ข้อ ๓ การรายงานธุรกรรมตามมาตรา 14 
 (๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา 13  
วรรคหนึ่ง (๓) 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 ๙ ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ 4 การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อสํานักงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (1) 
และ (๒) ให้กระทําเฉพาะที่เป็นธุรกรรมดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีจํานวนเงินสดต้ังแต่สองล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมท่ี
เก่ียวกับสังหาริมทรัพย์ ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเม่ือมีจํานวนเงินสดต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 
 (๒) ธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) มีมูลค่าทรัพย์สินต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการ
โอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเม่ือมีมูลค่าทรัพย์สินต้ังแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป   
 ๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖ 
 ๑๑ โปรดดูเชิงอรรถท่ี 7 
 



                                            

   ๖
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

 ประเด็นที่ ๓ เห็นว่า ในการดําเนินงานของธนาคารในกรณีน้ี เป็นการทําธุรกรรมข้ามประเทศ 
ซึ่งไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงตํ่าตามนัยข้อ ๕๑๕ วรรคสอง (๓) แห่งประกาศ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้า
ความเส่ียงตํ่า อีกทั้ง สปป.ลาว ได้หลุดจากรายช่ือประเทศที่มีข้อบกพร่องของมาตรการ AML/CPTF  
ตามประกาศของ FATF มาไม่นาน ดังน้ัน นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
ธนาคารควรมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการที่จะประสานข้อมูลกับธนาคาร
ตัวแทนใน สปป.ลาว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินและบริหารความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพ่ิมเติมในกรณีพบเหตุอันควรสงสัยด้วย  

พลตํารวจตรี 

           (ปรีชา เจริญสหายานนท์) 
            รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
     เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

                                          
 ๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ 6 
 ๑๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗ 
 ๑๕ ข้อ 5 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) อาจพิจารณากําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 
ดังต่อไปน้ี  เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเส่ียงตํ่า 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) อาจกําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ตนให้บริการ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเส่ียงตํ่าได้ โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
     ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ 
 


