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THE FATF RECOMMENDATIONS 
ขอ้แนะนาํท่ี ขอ้แนะนาํเดิม   

  A - AML/CFT POLICIES AND COORDINATION A - นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน 
1 - Assessing risks & applying a risk-based approach การประเมินความเส่ียงและการใชก้ระบวนการ

บริหารจดัการตามความเส่ียง* 
2 R.31 National cooperation and coordination การร่วมมือและการประสานงานระดบัชาติ 
  B - MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION B – การฟอกเงินและการริบทรัพย ์
3 R.1 & R.2 Money laundering offence ความผดิฐานฟอกเงิน * 
4 R.3 Confiscation and provisional measures การริบทรัพยแ์ละมาตรการชัว่คราว * 
  C - TERRORIST FINANCING AND FINANCING 

OF PROLIFERATION 
C – การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุ 

5 SRII Terrorist financing offence ความผดิฐานสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย* 

6 SR  III Targeted financial sanctions related to terrorism & 
terrorist financing 

บทลงโทษทางการเงินแก่ผูถู้กระบุช่ือเก่ียวกบัการก่อ
การร้ายและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย* 

7 - Targeted financial sanctions related to proliferation บทลงโทษทางการเงินแก่ผูถู้กระบุช่ือเก่ียวกบัการ
แพร่ขยายอาวธุ * 

8 SR VIII Non-profit organisations องคก์รไม่แสวงกาํไร* 

  D - PREVENTIVE MEASURES D - มาตรการป้องกนั 
9 R.4 Financial institution secrecy laws กฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความลบัของสถาบนั

การเงิน 
Customer due diligence and record keeping การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า

และการเกบ็รักษาหลักฐาน 
10 R.5 Customer due diligence การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้* 
11 R.10 Record keeping การเกบ็รักษาหลกัฐาน 

Additional measures for specific customers and activities มาตรการเพิม่เติม เฉพาะลูกค้าและธุรกรรมบาง
ประเภท 

12 R.6 Politically exposed persons บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง * 
13 R.7 Correspondent banking ธนาคารตวัแทน * 
14 SR.VI Money or value transfer services บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน * 
15 R.8 New technologies เทคโนโลยใีหม่ 
16 SR.VII Wire transfers การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ * 

Reliance, Controls and Financial Groups การพึง่พา, มาตรการควบคมุ, และกลุ่มการเงิน 
17 R.9 Reliance on third parties การพึ่งพาบุคคลท่ีสาม * 
18 R.15 & R.22 Internal controls and foreign branches and subsidiaries มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศกบั

บริษทัในเครือ * 
19 R.21 Higher-risk countries ประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง * 

Reporting of suspicious transactions การรายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
20 R.13&SR.VI Reporting of suspicious transactions การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั * 
21 R.14 Tipping-off and confidentiality การบอกใบแ้ละการเกบ็รักษาความลบั 

Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs) ธุรกจิและผู้ประกอบวิชาชีพทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงิน 
(DNFBPs) 

22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence DNFBPs : การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัลูกคา้* 

23 R.16 DNFBPs: Other measures DNFBPs : มาตรการอ่ืน * 



  E - TRANSPARENCY AND BENEFICIAL 
OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND 
ARRANGEMENTS 

E - ความโปร่งใสและการเป็นเจา้ของผูรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของนิติบุคคลและผูท่ี้มีการตก
ลงกนัทางกฎหมาย 

24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons ความโปร่งใสและการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์
ท่ีแทจ้ริงของนิติบุคคล 

25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal 
arrangements 

ความโปร่งใสและเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง
ของบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

  F-POWERS AND RESPONSIBILITIES OF 
COMPETENT AUTHORITIES, AND OTHER 
INSTITUTIONAL MEASURES 

F-อาํนาจและหนา้ท่ีรับผดิชอบของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีและมาตรการอ่ืนของสถาบนั 

REGULATION AND SUPERVISION การกาํกบัดูแลและการควบคมุดูแล 
26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions การกาํกบัดูแลและการควบคุมสถาบนัการเงิน * 
27 R.29 Powers of supervisors อาํนาจของหน่วยงานกาํกบัดูแล 
28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs การกาํกบัดูแลและการควบคุมธุรกิจและผูป้ระกอบ

วชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT การบงัคบัใช้กฎหมายและด้านปฏิบติัการ 

29 R.26 Financial intelligence units * หน่วยข่าวกรองทางการเงิน* 
30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative 

authorities * 
หนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
และเจา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวน * 

31 R.28 Powers of law enforcement and investigative 
authorities 

อาํนาจของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หนา้ท่ี
สืบสวนสอบสวน 

32 SR IX Cash couriers * การขนเงิน * 
  General Requirements ข้อกาํหนดทัว่ไป 

33 R.32 Statistics สถิติ 
34 R.25 Guidance and feedback การจดัทาํแนวทางและผลตอบรับ (Feedback) 
  Sanctions บทลงโทษ 

35 R.17 Sanctions บทลงโทษ 
  G – INTERNATIONAL COOPERATION G-การร่วมมือระหวา่งประเทศ 

36 R.35 & SR I International instruments กรรมสารระหวา่งประเทศ 
37 R.36&SR.V Mutual legal assistance การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั 
38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation * การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางอาญา:  การ

อายดัและการริบ * 
39 R.39 Extradition การส่งผูร้้ายขา้มแดน 
40 R.40 Other forms of international cooperation * รูปแบบอ่ืนของการร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 
1. The ‘old number’ column refers to the corresponding 2003 FATF Recommendation. 
1. “ข้อแนะนาํเดิม” หมายถึงมาตรฐานสากล ปี 2546 
 
* Recommendations marked with an asterisk have interpretive notes, which should be read in conjunction with the Recommendation. 
*ข้อแนะนาํท่ีมีเคร่ืองหมายเหตอุธิบายเพ่ิมเติม 
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INTRODUCTION บทนํา 
The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body 
established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The 
mandate of the FATF is to set standards and to promote effective 
implementation of legal, regulatory and operational measures for 
combating money laundering, terrorist financing and the financing of 
proliferation, and other related threats to the integrity of the international 
financial system. In collaboration with other international stakeholders, 
the FATF also works to identify national-level vulnerabilities with the aim 
of protecting the international financial system from misuse. 

คณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินมาตราการทางการเงิน (FATF) เป็นองคก์าร
ระหวา่งรัฐบาล ท่ีบรรดารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกร่วมกนัจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 2532 อาณติัของ FATF คือการจดัตั้งมาตรฐานดา้นต่างๆ และ ส่งเสริม
ให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการด้านการกํากับดูแลและ
มาตรการดา้นปฏิบติัการ อย่างบงัเกิดผลในการต่อตา้นการฟอกเงิน (ML) 
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) และการแพร่ขยายอาวุธ 
ตลอดจนภยัอ่ืนๆท่ีจะกระทบต่อ ของระบบการเงินระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ี FATF ยงัร่วมมือกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อระบุจุดอ่อนดา้นต่างๆในระดบัชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อคุม้ครองมิให้มี
การนาํระบบการเงินระหวา่งประเทศไปใชก้ระทาํความผดิ 

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent 
framework of measures which countries should implement in order to 
combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing 
of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse 
legal, administrative and operational frameworks and different financial 
systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats. 
The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, 
which countries should implement through measures adapted to their 
particular circumstances. The FATF Recommendations set out the 
essential measures that countries should have in place to: 

ข้อแนะนําของ FATF กาํหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ อย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ซ่ึงประเทศต่างๆ ควรจะนําไป
ปฏิบติัเพื่อต่อตา้น ML และ TF ตลอดจนการให้การสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีพลงัทาํลายล้างสูง แต่ละประเทศมีกรอบทาง
กฎหมาย ทางการบริหาร และทางการปฏิบติัการต่างๆท่ีหลากหลาย และมี
ระบบการเงินท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น แต่ละประเทศจึงไม่สามารถใชม้าตรการ
อยา่งเดียวกนัในการตอบโตภ้ยัคุกคามเหล่าน้ี ขอ้แนะนาํ FATF จึงกาํหนด
มาตรฐานสากลข้ึนมา ซ่ึงแต่ละประเทศควรนาํไปใช ้โดยปรับใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ ข้อแนะนํา FATF กาํหนด
รายละเอียดของมาตรการต่างๆ ท่ีจาํเป็น ซ่ึงแต่ละประเทศควรมีพร้อมใชอ้ยู่
แลว้เพื่อ : 

• identify the risks, and develop policies and domestic coordination;  • ระบุความเส่ียงต่างๆ และจัดทาํนโยบายและการประสานงาน
ภายในประเทศ  

• pursue money laundering, terrorist financing and the financing of 
proliferation; 

• ติดตามการฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการ
แพร่ขยายอาวธุ 

• apply preventive measures for the financial sector and other 
designated sectors; 

• ใชม้าตรการป้องกนัในภาคส่วนการเงิน และภาคส่วนอ่ืนๆตามท่ีกาํหนด 

• establish powers and responsibilities for the competent authorities 
(e.g., investigative, law enforcement and supervisory authorities) and 
other institutional measures; 

• กาํหนดอาํนาจและความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (เช่น 
เจา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวน, เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย และเจา้หนา้ท่ี
กาํกบัดูแล) และมาตรการอ่ืนๆของสถาบนั 

• enhance the transparency and availability of beneficial ownership 
information of legal persons and arrangements; and 

• ส่งเสริมความโปร่งใสและส่งเสริมการมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย และ 

• facilitate international cooperation. • อาํนวยความสะดวกในการร่วมมือระหวา่งประเทศ 
The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as an 
initiative to combat the misuse of financial systems by persons laundering 
drug money. In 1996 the Recommendations were revised for the first time 
to reflect evolving money laundering trends and techniques, and to 
broaden their scope well beyond drug-money laundering. In October 2001 
the FATF expanded its mandate to deal with the issue of the funding of 
terrorist acts and terrorist organisations, and took the important step of 
creating the Eight (later expanded to Nine) Special Recommendations on 
Terrorist Financing. The FATF Recommendations were revised a second 
time in 2003, and these, together with the Special Recommendations, have 
been endorsed by over 180 countries, and are universally recognised as the 

ขอ้แนะนาํ FATF ชุดเดิม 40 ขอ้จดัทาํข้ึนในปี พ.ศ. 2533 นบัเป็นการริเร่ิม
การต่อตา้นการใชร้ะบบการเงินของประเทศต่างๆไปเพ่ือการฟอกเงินจาก
การคา้ยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2539 ขอ้แนะนาํของ FATF ดงักล่าวไดรั้บการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังแรก เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้และเทคนิค
ในการฟอกเงินใหม่ๆ  และเพื่อขยายขอบเขตของข้อแนะนําเพิ่มข้ึน
นอกเหนือจาก การฟอกเงินท่ีไดจ้ากยาเสพติด ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2544 
FATF ไดเ้พิ่มประเด็น TF และองค์กรก่อการร้าย โดยการจดัทาํขอ้แนะนาํ
พิเศษ 8 ขอ้ วา่ดว้ยการต่อตา้น TF (ต่อมาขยายเป็น 9 ขอ้) ขอ้แนะนาํ FATF 
ไดรั้บการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอีกเป็นคร้ังท่ีสองในปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงไดรั้บ
ความเห็นชอบจากประเทศต่างๆมากกวา่ 180 ประเทศ และเป็นท่ียอมรับวา่
เป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศในการต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน



international standard for anti-money laundering and countering the 
financing of terrorism (AML/CFT). 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 

Following the conclusion of the third round of mutual evaluations of its 
members, the FATF has reviewed and updated the FATF 
Recommendations, in close co-operation with the FATF-Style Regional 
Bodies (FSRBs) and the observer organisations, including the 
International Monetary Fund, the World Bank and the United Nations. 
The revisions address new and emerging threats, clarify and strengthen 
many of the existing obligations, while maintaining the necessary stability 
and rigour in the Recommendations.  

หลงัจากการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลรอบท่ี 3 จบส้ินลง 
FATF ไดท้บทวนตรวจสอบและปรับปรุงขอ้แนะนาํใหท้นัสมยัข้ึนโดยการ
ร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัองค์การในระดบัภูมิภาค (FSRBs) และองค์การ
สังเกตการณ์ ซ่ึงรวมถึงกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ธนาคารโลก และ
สหประชาชาติ ในการปรับปรุงขอ้แนะนาํดงักล่าวไดพ้ิจารณาแกปั้ญหาภยั
คุกคามใหม่ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน เสริมสร้างพนัธกรณีต่างๆท่ีมีอยู่เดิมให้ชดัเจน
และเขม้แขง็ยิง่ข้ึน  

The FATF Standards have also been revised to strengthen the 
requirements for higher risk situations, and to allow countries to take a 
more focused approach in areas where high risks remain or 
implementation could be enhanced. Countries should first identify, assess 
and understand the risks of money laundering and terrorist finance that 
they face, and then adopt appropriate measures to mitigate the risk. The 
risk-based approach allows countries, within the framework of the FATF 
requirements, to adopt a more flexible set of measures, in order to target 
their resources more effectively and apply preventive measures that are 
commensurate to the nature of risks, in order to focus their efforts in the 
most effective way. 

มาตรฐานของ FATF ยงัได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตรการในกรณี
สถานการณ์ความเส่ียงสูงและเพื่อให้แต่ละประเทศเนน้ในดา้นท่ียงัมีความ
เส่ียงสูง หรือดา้นท่ีตอ้งดาํเนินการเพ่ิมข้ึน ในลาํดบัแรกแต่ละประเทศควร
ระบุ ประเมิน และทาํความเขา้ใจความเส่ียงเก่ียวกบั ML และ TF หลงัจาก
นั้นจึงนาํมาตรการท่ีเหมาะสมมาบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว กระบวนการ
บริหารจัดการตามความเส่ียง  (RBA) เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆนํา
มาตรการท่ีมีความยดืหยุน่มาใชไ้ดภ้ายในกรอบขอ้กาํหนดของ FATF ซ่ึงจะ
ช่วยใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ความเส่ียงของประเทศ 

Combating terrorist financing is a very significant challenge. An effective 
AML/CFT system, in general, is important for addressing terrorist 
financing, and most measures previously focused on terrorist financing are 
now integrated throughout the Recommendations, therefore obviating the 
need for the Special Recommendations. However, there are some 
Recommendations that are unique to terrorist financing, which are set out 
in Section C of the FATF Recommendations. These are: Recommendation 
5 (the criminalisation of terrorist financing); Recommendation 6 (targeted 
financial sanctions related to terrorism & terrorist financing); and 
Recommendation 8 (measures to prevent the misuse of non-profit 
organisations). The proliferation of weapons of mass destruction is also a 
significant security concern, and in 2008 the FATF’s mandate was 
expanded to include dealing with the financing of proliferation of weapons 
of mass destruction. To combat this threat, the FATF has adopted a new 
Recommendation (Recommendation 7) aimed at ensuring consistent and 
effective implementation of targeted financial sanctions when these are 
called for by the UN Security Council. 

การต่อตา้น TF เป็นปัญหาทา้ทายท่ีมีความสาํคญัมาก ระบบ AML/CFT ท่ีมี
ประสิทธิผล โดยทัว่ไปจึงมีความสําคญัในการแก้ไขปัญหา TF โดย
มาตรฐานสากลฉบบัใหม่น้ีไม่ไดแ้ยก TF เป็นเร่ืองเฉพาะดา้น อยา่งไรก็ตาม
ยงัมีขอ้แนะนาํบางขอ้ท่ีเป็นเร่ืองการต่อตา้น TF โดยตรงซ่ึงมีรายละเอียดอยู่
ในหมวด C ขอ้แนะนาํดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ ขอ้แนะนาํท่ี 5 (การกาํหนดให ้ TF 
เป็นความผิดทางอาญา); ขอ้แนะนาํท่ี 6 (มาตรการลงโทษทางการเงินท่ีมี
การกาํหนดเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการก่อการร้ายและ TF ) และขอ้แนะนาํท่ี 8 
(มาตรการป้องกนัการใช ้ NPOsไปในทางท่ีผิด) การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงั
ทาํลายลา้งสูง (WMD) เป็นปัญหาดา้นความมัน่คงท่ีมีความสาํคญั และในปี 
พ.ศ. 2551 FATF ก็ไดข้ยายอาํนาจหน้าท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองการจดัการกบั
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD และเพื่อเป็นการต่อตา้น
ภยัคุกคามดงักล่าวน้ี FATF ไดอ้อกขอ้แนะนาํใหม่ (คือขอ้แนะนาํท่ี 7) เพื่อ
รองรับมติหรือประเทศของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and 
their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the 
Glossary. The measures set out in the FATF Standards should be 
implemented by all members of the FATF and the FSRBs, and their 
implementation is assessed rigorously through Mutual Evaluation 
processes, and through the assessment processes of the International 
Monetary Fund and the World Bank – on the basis of the FATF’s 
common assessment methodology. Some Interpretive Notes and 

มาตรฐาน FATF ประกอบดว้ยขอ้แนะนาํและ คาํอธิบายเพิ่มเติม พร้อมดว้ย
คาํจาํกดัความในภาคอภิธานศพัท ์สมาชิกของ FATF และของ FSRBs ทุก
ประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าวโดยจะมีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลซ่ึงดาํเนินการประเมินโดยกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ และธนาคารโลก ในคาํอธิบายเพิ่มเติมบางขอ้และ
คาํนิยามในอภิธานศพัทมี์ตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิท่ีจะนาํขอ้กาํหนดไปใช ้
ทั้งน้ีตวัอยา่งเหล่าน้ีเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ไดต้ั้งใจจะใหมี้รายละเอียด
ครบถว้น ถึงแมว้า่ตวัอยา่งท่ีวา่น้ีจะเป็นดชันีช้ีวดัท่ีช่วยเราในการประเมินได ้
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definitions in the glossary include examples which illustrate how the 
requirements could be applied. These examples are not mandatory 
elements of the FATF Standards, and are included for guidance only. The 
examples are not intended to be comprehensive, and although they are 
considered to be helpful indicators, they may not be relevant in all 
circumstances. 

แต่อาจไม่ตรงประเดน็กบัทุกสภาพการณ์ 

The FATF also produces Guidance, Best Practice Papers, and other advice 
to assist countries with the implementation of the FATF standards. These 
other documents are not mandatory for assessing compliance with the 
Standards, but countries may find it valuable to have regard to them when 
considering how best to implement the FATF Standards. A list of current 
FATF Guidance and Best Practice Papers, which are available on the 
FATF website, is included as an annex to the Recommendations. 

นอกจากน้ี FATF ยงัไดจ้ดัทาํคู่มือ, เอกสารว่าดว้ยหลกัปฏิบติัท่ีดี และ
คาํแนะนาํอ่ืนๆเพื่อช่วยแต่ละประเทศในการนาํมาตรฐานของ FATF ไป
ปฏิบติัให้บรรลุผล เอกสารดงักล่าวน้ีไม่มีนาํมาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบติัตามมาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม เอกสารเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
อา้งอิงเพื่อการปฏิบติัตามมาตรฐานของ FATF ให้เกิดผลดีท่ีสุด เอกสาร
คู่มือ และเอกสารวา่ดว้ยหลกัปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงมีอยูใ่นเวบ็ไซดข์อง FATF ก็รวม
ไวใ้นภาคผนวกต่อทา้ยขอ้แนะนาํ FATF ดว้ย 

The FATF is committed to maintaining a close and constructive dialogue 
with the private sector, civil society and other interested parties, as 
important partners in ensuring the integrity of the financial system. The 
revision of the Recommendations has involved extensive consultation, and 
has benefited from comments and suggestions from these stakeholders. 
Going forward and in accordance with its mandate, the FATF will 
continue to consider changes to the standards, as appropriate, in light of 
new information regarding emerging threats and vulnerabilities to the 
global financial system.  

FATF จะติดต่อประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และฝ่ายอ่ืนๆท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องต่อไป โดยถือว่า
หน่วยงานเหล่าน้ีเป็นหุ้นส่วนท่ีมีความสําคญัในการช่วยกนัรักษาระบบ
การเงิน ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อแนะนํา FAFT นั้ นได้มีการ
ปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวางและไดป้ระโยชน์มากมายจากขอ้คิด ความเห็น
และขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานท่ีมีส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี จากจุดน้ีต่อไป FATF 
จะยงัคงพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาตรฐานสากลตามความเหมาะสมเม่ือ
ไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆเก่ียวกบัภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนใหม่ และจุดอ่อนต่างๆของ
ระบบการเงินโลก 

The FATF calls upon all countries to implement effective measures to 
bring their national systems for combating money laundering, terrorist 
financing and the financing of proliferation into compliance with the 
revised FATF Recommendations. 

FATF ขอเรียกร้องใหทุ้กประเทศนาํมาตรการเหล่าน้ีไปปฏิบติัเพื่อใหร้ะบบ 
AML/CFT และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุของแต่ละ
ประเทศเป็นไปตามขอ้แนะนาํท่ีแกไ้ขใหม่น้ี 

  



A. AML/CFT POLICIES AND COORDINATION A. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน 
1. Assessing risks and applying a risk-based approach * 1. การประเมนิความเส่ียงและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง * 
Countries should identify, assess, and understand the money laundering 
and terrorist financing risks for the country, and should take action, 
including designating an authority or mechanism to coordinate actions to 
assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated 
effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-based 
approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money 
laundering and terrorist financing are commensurate with the risks 
identified. This approach should be an essential foundation to efficient 
allocation of resources across the anti-money laundering and countering 
the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of 
risk-based measures throughout the FATF Recommendations. Where 
countries identify higher risks, they should ensure that their AML/CFT 
regime adequately addresses such risks. Where countries identify lower 
risks, they may decide to allow simplified measures for some of the FATF 
Recommendations under certain conditions.  

แต่ละประเทศควรระบุความเส่ียงเก่ียวกบั ML และ TF ในประเทศของตน
ก่อน แลว้จึงประเมินความเส่ียงและทาํความเขา้ใจความเส่ียงนั้น และควร
ดาํเนินการท่ีรวมถึงการกาํหนดหน่วยงานหรือกลไกประสานงานในการ
ประเมินความเส่ียงและลดความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือประเมิน
ดงักล่าวแลว้ แต่ละประเทศควรใช้กระบวนการบริหารจดัการตามความ
เส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มาตรการป้องกนัหรือบรรเทา ML และTF นั้นเหมาะ
กบัความเส่ียงท่ีระบุไว ้กระบวนการดงักล่าวน้ีควรถือเป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็น
สาํหรับการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งระบบ AML/CFT และ
เพื่อดาํเนินมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํของ 
FAFT ทุกขอ้ ในกรณีท่ีประเทศต่างๆ ระบุว่ามีความเส่ียงสูง ประเทศ
เหล่านั้นกค็วรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ระบบ AML/CFT ของประเทศตนมีวิธี
แกปั้ญหาความเส่ียงดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ ในกรณีท่ีประเทศใดระบุวา่ตน
มีความเส่ียงตํ่า ประเทศนั้ นอาจตัดสินใจอนุญาตให้ใช้มาตรการท่ีไม่
ซับซ้อนในการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ FATF บางขอ้ได้ โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขบางประการ 

Countries should require financial institutions and designated non-
financial businesses and professions (DNFBPs) to identify, assess and take 
effective action to mitigate their money laundering and terrorist financing 
risks.  

แต่ละประเทศควรกาํหนดให้สถาบันการเงินและธุรกิจและผูป้ระกอบ
วิชาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (DNFBPs) ระบุความเส่ียงดา้น ML และ TF 
และประเมินความเส่ียงดงักล่าว แลว้ดาํเนินการบรรเทาความเส่ียงนั้นอยา่งมี
ประสิทธิผล 

2. National cooperation and coordination  2. การร่วมมอืและการประสานงานระดบัชาติ 
Countries should have national AML/CFT policies, informed by the risks 
identified, which should be regularly reviewed, and should designate an 
authority or have a coordination or other mechanism that is responsible for 
such policies.  

แต่ละประเทศควรมีนโยบายระดบัชาติในดา้น AML/CFT โดยอาศยัขอ้มูล
จากการประเมินความเส่ียงซ่ึงนโยบายดังกล่าวควรมีการทบทวนเป็น
ประจาํ และควรกาํหนดหน่วยงาน หรือมีกลไกประสานงาน หรือกลไกอ่ืน
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบนโยบายดงักล่าว 

Countries should ensure that policy-makers, the financial intelligence unit 
(FIU), law enforcement authorities, supervisors and other relevant 
competent authorities, at the policy-making and operational levels, have 
effective mechanisms in place which enable them to cooperate, and, where 
appropriate, coordinate domestically with each other concerning the 
development and implementation of policies and activities to combat 
money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of 
weapons of mass destruction.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ผูว้างนโยบาย หน่วยงานข่าวกรอง
ทางการเงิน (FIU) เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล และ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบันโยบายและในระดบั
ปฏิบติัการนั้น มีกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการร่วมมือ และประสานงาน
ระหวา่งกนัเก่ียวกบัการพฒันาจดัทาํนโยบายและกิจกรรมเพ่ือต่อตา้น ML 
และ TF และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลาย
ลา้งสูงดว้ย 

B. MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION  B. การฟอกเงนิและการริบทรัพย์ 
3. Money laundering offence * 3. ความผดิฐานฟอกเงนิ * 
Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna 
Convention and the Palermo Convention. Countries should apply the 
crime of money laundering to all serious offences, with a view to 
including the widest range of predicate offences.  

แต่ละประเทศควรกาํหนดให ้ML เป็นความผดิทางอาญา ตามอนุสญัญา
เวยีนนา และอนุสญัญาพาเลอโม และควรกาํหนดใหค้วามผดิร้ายแรงทุก
ประเภทเป็นความผดิฐานฟอกเงิน โดยมีเจตนาเพื่อกาํหนดความผดิมูลฐาน
ใหค้รอบคลุมขอบเขตกวา้งขวางท่ีสุด 

4. Confiscation and provisional measures *  4. การริบทรัพย์และมาตรการช่ัวคราว *  
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna 
Convention, the Palermo Convention, and the Terrorist Financing 
Convention, including legislative measures, to enable their competent 
authorities to freeze or seize and confiscate the following, without 
prejudicing the rights of bona fide third parties: (a) property laundered, (b) 

แต่ละประเทศควรใชม้าตรการท่ีคลา้ยคลึงกบัมาตรการทั้งหลายท่ีกาํหนดไว้
ในอนุสญัญาเวยีนนา อนุสญัญาพาเลอโม และอนุสญัญาวา่ดว้ยการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรการทางนิติบญัญติั 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของตนสามารถอายดัหรือยดึและริบส่ิงต่อไปน้ี
ได ้โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิโดยสุจริตของบุคคลท่ีสามเสียหาย คือ (a) ทรัพยสิ์นท่ี
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proceeds from, or instrumentalities used in or intended for use in money 
laundering or predicate offences, (c) property that is the proceeds of, or 
used in, or intended or allocated for use in, the financing of terrorism, 
terrorist acts or terrorist organisations, or (d) property of corresponding 
value.  

ไดม้าจาก ML (b) รายไดจ้าก ML หรือความผดิมูลฐานหรือเคร่ืองมือต่างๆ 
ท่ีใชห้รือมีเจตนาจะใชใ้น ML หรือความผดิมูลฐาน (c) ทรัพยสิ์นท่ีไดห้รือท่ี
ใช ้หรือมีเจตนาจะใช ้หรือจดัสรรเพื่อใชใ้น TF หรือการกระทาํอนัเป็นการ
ก่อการร้าย หรือองคก์รก่อการร้าย หรือ (d) ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเท่ากนั  

Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and 
evaluate property that is subject to confiscation; (b) carry out provisional 
measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or 
disposal of such property; (c) take steps that will prevent or void actions 
that prejudice the country’s ability to freeze or seize or recover property 
that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative 
measures.  

มาตรการเช่นวา่ควรรวมถึงอาํนาจท่ีจะ (a) ระบุ ติดตามร่องรอย และ
ประเมินทรัพยสิ์นท่ีตกอยูใ่นข่ายจะถูกริบ (b) ใชม้าตรการชัว่คราว เช่น ยดึ
และอายดั เพื่อป้องกนัการซ้ือขาย การโอน หรือการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
ดงักล่าวออกไป (c) ดาํเนินการป้องกนัหรือยกเลิกการกระทาํท่ีจะเป็น
อุปสรรคในอนัท่ีจะยดึ หรืออายดั หรือกอบกูท้รัพยสิ์นท่ีตกอยูใ่นข่ายจะถูก
ริบนั้นกลบัคืนมาและ (d) มาตรการสืบสวนสอบสวนท่ีเหมาะสม 

Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or 
instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction 
(non-conviction based confiscation), or which require an offender to 
demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to 
confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the 
principles of their domestic law.  

แต่ละประเทศควรพิจารณาใชม้าตรการท่ีอนุญาตใหริ้บรายไดห้รือเคร่ืองมือ
ต่างๆ โดยไม่ตอ้งกาํหนดใหมี้คาํพิพากษาวา่มีความผดิทางอาญาก่อน (คือ
เป็นการริบทางแพง่) หรือใชม้าตรการท่ีกาํหนดใหจ้าํเลยมีหนา้ท่ีพิสูจน์วา่
ทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบนั้นเป็นทรัพยท่ี์ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตราบเท่าท่ี
ขอ้กาํหนดดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัการของกฎหมายภายในประเทศ 

C. TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF 
PROLIFERATION  

C. การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 

5. Terrorist financing offence * 5. ความผดิฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย * 
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the 
Terrorist Financing Convention, and should criminalise not only the 
financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations 
and individual terrorists even in the absence of a link to a specific terrorist 
act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as 
money laundering predicate offences.  

แต่ละประเทศควรกาํหนดให ้TF เป็นความผดิทางอาญาโดยอาศยัอนุสญัญา
วา่ดว้ย TF เป็นพื้นฐาน และไม่เพยีงแต่จะกาํหนดให ้TF เป็นความผดิทาง
อาญาเท่านั้น แต่ควรกาํหนดใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่องคก์รก่อการ
ร้ายและผูก่้อการร้ายรายบุคคล เป็นความผดิทางอาญาดว้ย แมใ้นกรณีท่ีไม่มี
ความเช่ือมโยงกนัเลยกบัการก่อการร้ายคร้ังหน่ึงคร้ังใดเป็นการเฉพาะหรือ
หลายคร้ังกต็าม แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ไดก้าํหนดให้
ความผดิเช่นวา่นั้นเป็นความผดิมูลฐานของ ML  

6. Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist 
financing *  

6. การลงโทษทางการเงนิทีม่กีารกาํหนดเป้าหมาย เกีย่วกบัการก่อการร้าย
และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย * 

Countries should implement targeted financial sanctions regimes to 
comply with United Nations Security Council resolutions relating to the 
prevention and suppression of terrorism and terrorist financing. The 
resolutions require countries to freeze without delay the funds or other 
assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, 
directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) 
designated by, or under the authority of, the United Nations Security 
Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations, including 
in accordance with resolution 1267 (1999) and its successor resolutions; or 
(ii) designated by that country pursuant to resolution 1373 (2001). 

แต่ละประเทศควรใชร้ะบบการลงโทษทางการเงินท่ีมีการกาํหนดเป้าหมาย
เพื่อปฏิบติัตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบั
การป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายและ TF มติเหล่าน้ีกาํหนดใหแ้ต่
ละประเทศดาํเนินการอายดัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน โดยมิชกัชา้และให้
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการจดัใหมี้เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด โดยทางตรง
หรือทางออ้ม ใหแ้ก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือ
หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใด ท่ี (i) ถูกกาํหนดโดยคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติ หรือภายใตอ้าํนาจของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติ ตามหมวด 7 ของกฎบตัรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นไป
ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอ่ืนท่ีสืบเน่ืองต่อจากมติดงักล่าว หรือ (ii) 
ถูกกาํหนดโดยประเทศนั้นตามขอ้มติ 1373 (ค.ศ. 2001) 

7. Targeted financial sanctions related to proliferation * 7. บทลงโทษทางการเงนิทีม่กีารกาํหนดเป้าหมาย เกีย่วกบัการแพร่ขยาย
อาวุธ * 

Countries should implement targeted financial sanctions to comply with 
United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, 

แต่ละประเทศควรใชบ้ทลงโทษทางการเงินท่ีมีการกาํหนดเป้าหมาย เพื่อ
ปฏิบติัตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการ



suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction 
and its financing. These resolutions require countries to freeze without 
delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other 
assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, 
any person or entity designated by, or under the authority of, the United 
Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations. 

ป้องกนั ปราบปราม และสกดักั้นการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง 
และการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุ มติดงักล่าว
กาํหนดใหแ้ต่ละประเทศดาํเนินการโดยมิชกัชา้ในการอายดัเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนของบุคคลหน่ึงบุคคลใด และใหด้าํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ไม่
มีการจดัใหมี้เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ใหแ้ก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานหน่ึง
หน่วยงานใดท่ีถูกกาํหนดโดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
หรือภายใตอ้าํนาจของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ตามหมวด 
7 ของกฎบตัรแห่งสหประชาชาติ 

8. Non-profit organisations * 8.  องค์กรไม่แสวงกาํไร * 
Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate 
to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit 
organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that 
they cannot be misused: 

แต่ละประเทศควรทบทวนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชก้บัหน่วยงาน
ท่ีอาจถูกใชใ้นทางท่ีผดิเพื่อให ้TF วา่มีอยูเ่พยีงพอหรือไม่ องคก์รไม่แสวง
กาํไร (NPOs )มีจุดอ่อนล่อแหลมเป็นพิเศษและแต่ละประเทศควร
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการใชอ้งคก์รเหล่าน้ีไปในทางท่ีผดิ 

(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities;  (a) โดยองคก์รก่อการร้ายท่ีแอบแฝงในรูปขององคก์รท่ีถูกกฎหมาย  
(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, 
including for the purpose of escaping asset-freezing measures; and  

(b) เพื่อใชห้น่วยงานท่ีมีความชอบธรรมตามกฎหมายเป็นช่องทางในการให ้
TF รวมทั้งเพื่อหลีกเล่ียงมาตรการอายดัทรัพยสิ์น และ  

(c) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for 
legitimate purposes to terrorist organisations.  

(c) เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นการนาํเงินท่ีมีวตัถุประสงคใ์นทางท่ีชอบดว้ย
กฎหมายไปใหอ้งคก์รก่อการร้าย  

D. PREVENTIVE MEASURES D. มาตรการป้องกนั 
9. Financial institution secrecy laws 9. กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลบัของสถาบนัการเงนิ 
Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not 
inhibit implementation of the FATF Recommendations. 

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ กฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความลบั
ของสถาบนัการเงินตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ FATF  

CUSTOMER DUE DILIGENCE AND RECORD-KEEPING การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าและการเกบ็รักษาหลกัฐาน 
10. Customer due diligence * 10. การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า* 
Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous 
accounts or accounts in obviously fictitious names. 

หา้มสถาบนัการเงินเปิดบญัชีท่ีใชน้ามแฝง หรือบญัชีท่ีเห็นไดช้ดัวา่ใชช่ื้อ
ปลอม 

Financial institutions should be required to undertake customer due 
diligence (CDD) measures when: 

กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
(CDD) เม่ือ: 

(i) establishing business relations;  (i) มีการจดัตั้งความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
(ii) carrying out occasional transactions: (i) above the applicable 
designated threshold (USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in 
the circumstances covered by the Interpretive Note to Recommendation 
16;  

(ii) ทาํธุรกรรมเป็นบางคร้ังบางคราว (i) ในจาํนวนท่ีเกินกวา่เพดานท่ี
กาํหนดไว ้(15,000 เหรียญสหรัฐ/ยโูร) หรือ (ii) ทาํธุรกรรมท่ีเป็นการโอน
เงินตามท่ีกล่าวไวใ้นคาํอธิบายเพิ่มเติมสาํหรับขอ้แนะนาํท่ี 16 

(iii) there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or  (iii) มีขอ้สงสยัวา่เป็น ML หรือ TF 
(iv) the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of 
previously obtained customer identification data.  

(iv) สถาบนัการเงินมีขอ้สงสยัวา่ขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้ท่ีไดรั้บมา
ก่อนหนา้นั้นมีความถูกตอ้ง เพียงพอ หรือไม่ 

The principle that financial institutions should conduct CDD should be set 
out in law. Each country may determine how it imposes specific CDD 
obligations, either through law or enforceable means. 

หลกัการท่ีกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินทาํ CDD ควรกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
แต่ละประเทศอาจพิจารณาวา่ควรบงัคบัใชห้ลกัเกณฑใ์นการ CDD อยา่งไร
ไม่วา่ออกเป็นกฎหมาย หรือใชว้ธีิการท่ีสามารถบงัคบัใชไ้ด ้

The CDD measures to be taken are as follows:  มาตรการในการทาํ CDD มีดงัน้ี: 
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using 
reliable, independent source documents, data or information.  

(a) ระบุตวัตนลูกคา้ และตรวจสอบยนืยนัหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ 
โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล หรือข่าวสาร จากแหล่งอิสระท่ีเช่ือถือได ้

(b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to 
verify the identity of the beneficial owner, such that the financial 

(b) ระบุตวัตนเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง และใชม้าตรการท่ี
เหมาะสมเพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตนของเจา้ของผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ถึง
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institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal 
persons and arrangements this should include financial institutions 
understanding the ownership and control structure of the customer.  

ขั้นท่ีสถาบนัการเงินมัน่ใจวา่เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงคือใคร 
สาํหรับนิติบุคคล และบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย นั้น การระบุ
ตวัตนดงักล่าวน้ี ควรรวมถึงการท่ีสถาบนัการเงินมีความเขา้ใจโครงสร้าง
การเป็นเจา้ของและอาํนาจควบคุมของลูกคา้ 

(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the 
purpose and intended nature of the business relationship.  

(c) ทาํความเขา้ใจ และในกรณีท่ีเหมาะสม กข็อรับขอ้มูลเก่ียวกบั
วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and 
scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that 
relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent 
with the institution’s knowledge of the customer, their business and risk 
profile, including, where necessary, the source of funds. 

(d) ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของ
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและตรวจสอบการทาํธุรกรรมท่ีดาํเนินไปตลอดช่วงเวลา
ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ธุรกรรมท่ีลูกคา้ทาํไปนั้นสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีสถาบนัการเงินมีอยู ่ซ่ึงรวมถึงธุรกิจและประวติัความเส่ียงของ
ลูกคา้ และในกรณีท่ีจาํเป็นกใ็หต้รวจสอบแหล่งท่ีมาของรายไดข้องลูกคา้
ดว้ย 

Financial institutions should be required to apply each of the CDD 
measures under (a) to (d) above, but should determine the extent of such 
measures using a risk-based approach (RBA) in accordance with the 
Interpretive Notes to this Recommendation and to Recommendation 1.  

ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินใชม้าตรการในการทาํ CDD ทุกขอ้ตามขอ้ (a) 
ถึงขอ้ (d) ขา้งตน้ แต่ควรกาํหนดขอบเขตของมาตรการดงักล่าว โดยใช้
กระบวนการบริหารจดัการตามความเส่ียง (RBA) ตามคาํอธิบายเพิ่มเติม 
สาํหรับขอ้แนะนาํขอ้น้ีและขอ้แนะนาํท่ี 1 

Financial institutions should be required to verify the identity of the 
customer and beneficial owner before or during the course of establishing 
a business relationship or conducting transactions for occasional 
customers. Countries may permit financial institutions to complete the 
verification as soon as reasonably practicable following the establishment 
of the relationship, where the money laundering and terrorist financing 
risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt 
the normal conduct of business. 

ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินตรวจสอบยนืยนัตวัตนของลูกคา้ และเจา้ของ
ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ก่อนหรือระหวา่งการริเร่ิมความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจต่อกนั หรือ ในระหวา่งการทาํธุรกรรมใหแ้ก่ลูกคา้จร แต่ละประเทศ
อาจอนุญาตใหส้ถาบนัการเงินทาํการตรวจสอบยนืยนัใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากการจดัตั้งความสมัพนัธ์ต่อกนั
ในกรณีท่ีสามารถบริหารจดัการความเส่ียงเก่ียวกบั ML และ TF ไดอ้ยา่ง
สมัฤทธ์ิผล และจะตอ้งไม่ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจตามปกติของลูกคา้
หยดุชะงกั 

Where the financial institution is unable to comply with the applicable 
requirements under paragraphs (a) to (d) above (subject to appropriate 
modification of the extent of the measures on a risk-based approach), it 
should be required not to open the account, commence business relations 
or perform the transaction; or should be required to terminate the business 
relationship; and should consider making a suspicious transactions report 
in relation to the customer.  

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้ (a) ถึง (d) 
ดงัขา้งตน้ได ้(ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสม) กค็วรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวงดเวน้การเปิดบญัชี ไม่
เร่ิมความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ทาํธุรกรรมให ้หรือควรกาํหนดใหย้ติุ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและใหพ้ิจารณาจดัทาํรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยัเก่ียวกบัลูกคา้รายดงักล่าว 

These requirements should apply to all new customers, although financial 
institutions should also apply this Recommendation to existing customers 
on the basis of materiality and risk, and should conduct due diligence on 
such existing relationships at appropriate times.  

ขอ้กาํหนดทั้งหมดน้ีควรใชก้บัลูกคา้ใหม่ทุกราย แต่สถาบนัการเงินควรใช้
ขอ้แนะนาํน้ีกบัลูกคา้ท่ีมีอยูปั่จจุบนั โดยอาศยัระดบัความสาํคญัและระดบั
ความเส่ียงเป็นหลกั และควรทาํการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

11. Record-keeping 11. การเกบ็รักษาหลกัฐาน 
Financial institutions should be required to maintain, for at least five 
years, all necessary records on transactions, both domestic and 
international, to enable them to comply swiftly with information requests 
from the competent authorities. Such records must be sufficient to permit 
reconstruction of individual transactions (including the amounts and types 
of currency involved, if any) so as to provide, if necessary, evidence for 
prosecution of criminal activity. 

ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินเกบ็รักษาเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดเก่ียวกบัการ
ทาํธุรกรรม ทั้งธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหวา่งประเทศไวอ้ยา่ง
นอ้ย 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อทาํใหส้ถาบนัการเงินสามารถปฏิบติัตามคาํร้องขอขอ้มูล
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว เอกสารดงักล่าวตอ้งเพียงพอจน
สามารถทาํใหน้าํมาประมวลข้ึนเป็นธุรกรรมแต่ละรายการไดอี้ก (รวมถึง
จาํนวนและประเภทของเงินตราท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้มี) ทั้งน้ีเพือ่ใหส้ามารถจดัหา
หลกัฐานเพ่ือการดาํเนินคดีในขอ้หากระทาํอาชญากรรมได ้

Financial institutions should be required to keep all records obtained 
through CDD measures (e.g. copies or records of official identification 

ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินเกบ็รักษาหลกัฐานทั้งหมดท่ีไดม้าจากการทาํ 
CDD (เช่น สาํเนาหรือหลกัฐานอนัเป็นเอกสารทางการในการระบุตวัตน 



documents like passports, identity cards, driving licences or similar 
documents), account files and business correspondence, including the 
results of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the 
background and purpose of complex, unusual large transactions), for at 
least five years after the business relationship is ended, or after the date of 
the occasional transaction.  

เช่น หนงัสือเดินทาง บตัรประจาํตวั ใบขบัข่ี หรือเอกสารในลกัษณะ
เดียวกนัตลอดจนขอ้มูลการเดินบญัชี และการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
รวมถึงผลการวเิคราะห์ท่ีสถาบนัการเงิน (เช่น การสอบถามเพื่อทราบภูมิ
หลงัและวตัถุประสงคข์องธุรกรรมขนาดใหญ่ท่ีสลบัซบัซอ้นผดิปกติ) ควร
ใหเ้กบ็ไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี หลงัจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจส้ินสุดลง หรือ
หลงัจากวนัท่ีทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

Financial institutions should be required by law to maintain records on 
transactions and information obtained through the CDD measures.  

ควรมีกฎหมายกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินเกบ็รักษาหลกัฐานเก่ียวกบัการทาํ
ธุรกรรมและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชม้าตรการ CDD 

The CDD information and the transaction records should be available to 
domestic competent authorities upon appropriate authority.  

ขอ้มูลจากการทาํ CDD และหลกัฐานการทาํธุรกรรม ควรจดัหาใหแ้ก่
พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในประเทศ ผูมี้อาํนาจ 

ADDITIONAL MEASURES FOR SPECIFIC CUSTOMERS AND 
ACTIVITIES 

มาตรการเพิม่เติมเฉพาะลูกค้าและธุรกรรมบางประเภท 

12. Politically exposed persons * 12. บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง * 
Financial institutions should be required, in relation to foreign politically 
exposed persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in 
addition to performing normal customer due diligence measures, to:  

เก่ียวกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองต่างชาติ (PEPs) (ไม่วา่ในฐานะ
ลูกคา้หรือในฐานะเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงกต็าม) นอกจาก
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการ CDDตามปกติแลว้ ควรกาํหนดให้
สถาบนัการเงิน: 

(a) have appropriate risk-management systems to determine whether the 
customer or the beneficial owner is a politically exposed person;  

(a) มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาวา่ลูกคา้
หรือเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงเป็น PEPs หรือไม่ 

(b) obtain senior management approval for establishing (or continuing, for 
existing customers) such business relationships;  

(b) ขออนุมติัจากฝ่ายบริหารระดบัสูงในการเร่ิม ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจนั้น 
(หรือถา้เป็นลูกคา้ปัจจุบนั กข็ออนุมติัท่ีจะดาํเนินความสมัพนัธ์ดงักล่าว
ต่อไป) 

(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source 
of funds; and  

(c) ใชม้าตรการท่ีสมเหตุผลในการยนืยนัใหแ้น่นอนถึงแหล่งท่ีมาของเงิน
และสินทรัพย ์

(d) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.  (d) ติดตามเฝ้าดูความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและในเชิงลึก 
Financial institutions should be required to take reasonable measures to 
determine whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a 
person who is or has been entrusted with a prominent function by an 
international organisation. In cases of a higher risk business relationship 
with such persons, financial institutions should be required to apply the 
measures referred to in paragraphs (b), (c) and (d).  

ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินใชม้าตรการท่ีสมเหตุผลในการพิจารณาวา่
ลูกคา้หรือผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นผูมี้สถานภาพทางการเมือง
ภายในประเทศหรือไม่ หรือเป็นบุคคลท่ีขณะน้ีหรือในอดีตเคยไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีระดบัสูงขององคก์ารระหวา่งประเทศหรือไม่ ใน
กรณีท่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเช่นวา่นั้นมีความเส่ียงสูง ควร
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินใชม้าตรการทั้งหลายท่ีอา้งถึงในยอ่หนา้ (b), (c) 
และ (d) 

The requirements for all types of PEP should also apply to family 
members or close associates of such PEPs.  

ขอ้กาํหนดท่ีใชก้บั PEPs ทุกประเภท ควรใชก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือ
บุคคลผูใ้กลชิ้ดของผูมี้สถานภาพทางการเมืองดงักล่าวดว้ย 

13. Correspondent banking * 13. ธนาคารตัวแทน * 
Financial institutions should be required, in relation to cross-border 
correspondent banking and other similar relationships, in addition to 
performing normal customer due diligence measures, to: 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเป็นธนาคารตวัแทนระหวา่งประเทศและ
ความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนันั้น นอกเหนือจากการกาํหนดใหส้ถาบนั
การเงินใชม้าตรการ CDDตามปกติแลว้ ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน: 

(a) gather sufficient information about a respondent institution to 
understand fully the nature of the respondent’s business and to determine 
from publicly available information the reputation of the institution and 
the quality of supervision, including whether it has been subject to a 
money laundering or terrorist financing investigation or regulatory action;  

(a) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัธนาคารตวัแทนใหเ้พียงพอเพื่อทาํความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งลกัษณะของธุรกิจของธนาคารตวัแทนดงักล่าว และ
พิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งสาธารณะในดา้นช่ือเสียงของสถาบนั
และคุณภาพของการกาํกบัดูแลของสถาบนันั้น รวมถึงเพื่อทราบวา่สถาบนั
ดงักล่าวถูกดาํเนินการสืบสวนสอบสวนดา้น ML หรือ TF หรือถูก
ดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

(b) assess the respondent institution’s AML/CFT controls (b) ประเมินมาตรการควบคุมดา้น AML/CFT ของสถาบนัตวัแทน 
(c) obtain approval from senior management before establishing new (c) ขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนเร่ิมความสมัพนัธเ์ป็นธนาคาร
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correspondent relationships;  ตวัแทนระหวา่งกนั 
(d) clearly understand the respective responsibilities of each institution; 
and  

(d) ทาํความเขา้ใจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละสถาบนัใหช้ดัเจน 

(e) with respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the 
respondent bank has conducted CDD on the customers having direct 
access to accounts of the correspondent bank, and that it is able to provide 
relevant CDD information upon request to the correspondent bank.  

(e) ในดา้นท่ีเก่ียวกบั “การชาํระเงินผา่นบญัชีโดยตรง” ธนาคารตวัแทนตอ้ง 
CDD (CDD) ท่ีสามารถใชบ้ญัชีของธนาคารตวัแทนไดโ้ดยตรง และ
ธนาคารตวัแทนตอ้งจดัหาขอ้มูล CDD ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ธนาคารตวัแทนอีก
ฝ่ายหน่ึง ไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

Financial institutions should be prohibited from entering into, or 
continuing, a correspondent banking relationship with shell banks. 
Financial institutions should be required to satisfy themselves that 
respondent institutions do not permit their accounts to be used by shell 
banks.  

หา้มสถาบนัการเงินเร่ิมความสมัพนัธ ์หรือดาํเนินความสมัพนัธ์แบบ
ธนาคารตวัแทน กบัธนาคารบงัหนา้ ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ดาํเนินการใหเ้ป็นท่ีพอใจวา่ธนาคารตวัแทนตอ้งไม่ใหบ้ริการแก่ ธนาคารบงั
หนา้ 

14. Money or value transfer services * 14. บริการโอนเงนิหรือการโอนมูลค่าเงนิ * 
Countries should take measures to ensure that natural or legal persons that 
provide money or value transfer services (MVTS) are licensed or 
registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring 
compliance with the relevant measures called for in the FATF 
Recommendations. Countries should take action to identify natural or 
legal persons that carry out MVTS without a license or registration, and to 
apply appropriate sanctions.  

แต่ละประเทศควรใชม้าตรการใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีใหบ้ริการ
การโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน (MVTS) ตอ้งมีใบอนุญาตหรือจด
ทะเบียน และตอ้งอยูภ่ายใตก้ารติดตามตรวจสอบ และตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํ FATF แต่ละประเทศควร
ระบุและใชม้าตรการลงโทษท่ีเหมาะสมกบั MVTS โดยไม่มีใบอนุญาต
หรือไม่จดทะเบียน 

Any natural or legal person working as an agent should also be licensed or 
registered by a competent authority, or the MVTS provider should 
maintain a current list of its agents accessible by competent authorities in 
the countries in which the MVTS provider and its agents operate. 
Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use 
agents include them in their AML/CFT programmes and monitor them for 
compliance with these programmes.  

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีเป็นตวัแทน ควรมีใบอนุญาตหรือจด
ทะเบียนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือมิฉะนั้น MVTS ควรเกบ็รักษาบญัชี
รายช่ือตวัแทนปัจจุบนัของตนและพร้อมใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของประเทศ
ท่ีหน่วยงาน MVTS นั้น ดาํเนินธุรกิจอยู ่สามารถตรวจสอบบญัชีรายช่ือ
ดงักล่าวได ้นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการMVTS ท่ีมีตวัแทน ตอ้งดาํเนินการให้
ตวัแทนอยูใ่นกรอบแผนงาน AML/CFT และตอ้งคอยกาํกบัดูแลใหต้วัแทน
ดงักล่าวปฏิบติัตามแผนงานดงักล่าว 

15. New technologies 15. เทคโนโลยใีหม่ 
Countries and financial institutions should identify and assess the money 
laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the 
development of new products and new business practices, including new 
delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies 
for both new and pre-existing products. In the case of financial 
institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of 
the new products, business practices or the use of new or developing 
technologies. They should take appropriate measures to manage and 
mitigate those risks.  

แต่ละประเทศและสถาบนัการเงินควรระบุและประเมินความเส่ียงดา้น ML 
และ TF ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก (a) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ
ใหม่ รวมถึงเคร่ืองมือใหม่ๆในการใหบ้ริการ และ (b) การใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่หรือเทคโนโลยท่ีีกาํลงัพฒันา สาํหรับทั้งผลิตภณัฑใ์หม่และผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ ในกรณีของสถาบนัการเงิน การประเมินความเส่ียงดงักล่าว 
ควรดาํเนินการใหมี้ข้ึนก่อนการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ หรือหลกัปฏิบติัทาง
ธุรกิจใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ หรือเทคโนโลยท่ีีกาํลงัพฒันา 
สถาบนัการเงินควรใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการและ
บรรเทาความเส่ียงดงักล่าว 

16. Wire transfers * 16. การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ * 
Countries should ensure that financial institutions include required and 
accurate originator information, and required beneficiary information, on 
wire transfers and related messages, and that the information remains with 
the wire transfer or related message throughout the payment chain.  

แต่ละประเทศตอ้งกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินรวมขอ้มูลท่ีกาํหนดใหมี้และ
เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัผูโ้อน และผูรั้บโอนไวใ้นการโอนเงินและ
ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งคงขอ้มูลดงักล่าวกบัการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ตลอดสายการชาํระเงิน 

Countries should ensure that financial institutions monitor wire transfers 
for the purpose of detecting those which lack required originator and/or 
beneficiary information, and take appropriate measures.  

แต่ละประเทศตอ้งกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินติดตามเฝ้าดูการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อตรวจหาการโอนเงินซ่ึงขาดขอ้มูลผูโ้อนและ/หรือผูรั้บ
โอน ท่ีกาํหนดใหมี้ แลว้ใหด้าํเนินการใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 



Countries should ensure that, in the context of processing wire transfers, 
financial institutions take freezing action and should prohibit conducting 
transactions with designated persons and entities, as per the obligations set 
out in the relevant United Nations Security Council resolutions, such as 
resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolution 
1373(2001), relating to the prevention and suppression of terrorism and 
terrorist financing.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ในกระบวนการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์นั้น สถาบนัการเงินใชม้าตรการอายดัและหา้มการทาํ
ธุรกรรมกบับุคคลและหน่วยงานท่ีถูกข้ึนบญัชีรายช่ือตามมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติ
ท่ีสืบเน่ืองต่อจากมติดงักล่าว ตลอดจนมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายและ TF  

RELIANCE, CONTROLS AND FINANCIAL GROUPS การพึง่พาบุคคลทีส่าม, มาตรการควบคุม, และกลุ่มการเงนิ 
17. Reliance on third parties *  17. การพึง่บุคคลทีส่าม * 
Countries may permit financial institutions to rely on third parties to 
perform elements (a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation 
10 or to introduce business, provided that the criteria set out below are 
met. Where such reliance is permitted, the ultimate responsibility for CDD 
measures remains with the financial institution relying on the third party. 

แต่ละประเทศอาจอนุญาตใหส้ถาบนัการเงินพึ่งพาบุคคลท่ีสามในการ
ปฏิบติัตามองคป์ระกอบขอ้ (a) – (c) ของมาตรการ CDD ตามท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้แนะนาํท่ี 10 หรือพึ่งพาเพื่อใหแ้นะนาํธุรกิจให ้โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์มีรายละเอียดขา้งล่างน้ี หากอนุญาต สถาบนัการเงิน
ท่ีพึ่งพาบุคคลท่ีสามนั้นตอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินมาตรการ CDD 

The criteria that should be met are as follows:  หลกัเกณฑท่ี์ควรปฏิบติัตามมีดงัต่อไปน้ี 
(a) A financial institution relying upon a third party should immediately 
obtain the necessary information concerning elements (a)-(c) of the CDD 
measures set out in Recommendation 10. 

(a) สถาบนัการเงินท่ีพึ่งพาบุคคลท่ีสามควรดาํเนินการขอรับขอ้มูลท่ีจาํเป็น
เก่ียวกบัองคป์ระกอบตามขอ้ (a) – (c) ของมาตรการ CDD ตามท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้แนะนาํท่ี 10 ทนัที 

(b) Financial institutions should take adequate steps to satisfy themselves 
that copies of identification data and other relevant documentation relating 
to the CDD requirements will be made available from the third party upon 
request without delay.  

(b) สถาบนัการเงินควรดาํเนินการตามขั้นตอนทั้งหลายอยา่งครบถว้น
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีสามสามารถมอบสาํเนาขอ้มูลเก่ียวกบัการระบุทราบ
ตวัตนและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดตามมาตรการ CDD ใหไ้ด้
ทนัที เม่ือมีการร้องขอ 

(c) The financial institution should satisfy itself that the third party is 
regulated, supervised or monitored for, and has measures in place for 
compliance with, CDD and record-keeping requirements in line with 
Recommendations 10 and 11.  

(c) สถาบนัการเงินควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ บุคคลท่ีสามอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแล การควบคุมดูแล หรือการติดตามตรวจสอบ วา่มีมาตรการและ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัมาตรการ CDD และขอ้กาํหนดใหเ้กบ็รักษา
หลกัฐาน ตามขอ้แนะนาํท่ี 10 และ 11 

(d) When determining in which countries the third party that meets the 
conditions can be based, countries should have regard to information 
available on the level of country risk.  

(d) เม่ือมีการพิจารณาวา่บุคคลท่ีสามท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขไดน้ั้นสามารถมี
ฐานปฏิบติัการอยูใ่นประเทศใดได ้แต่ละประเทศกค็วรมีขอ้มูลเก่ียวกบั
ระดบัความเส่ียงของประเทศนั้น 

When a financial institution relies on a third party that is part of the same 
financial group, and (i) that group applies CDD and record-keeping 
requirements, in line with Recommendations 10, 11 and 12, and 
programmes against money laundering and terrorist financing, in 
accordance with Recommendation 18; and (ii) where the effective 
implementation of those CDD and record-keeping requirements and 
AML/CFT programmes is supervised at a group level by a competent 
authority, then relevant competent authorities may consider that the 
financial institution applies measures under (b) and (c) above through its 
group programme, and may decide that (d) is not a necessary precondition 
to reliance when higher country risk is adequately mitigated by the group 
AML/CFT policies.  

เม่ือสถาบนัการเงินพึ่งพาบุคคลท่ีสามท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มการเงินกลุ่ม
เดียวกนัและ (i) กลุ่มดงักล่าวน้ีใชข้อ้กาํหนดของมาตรการ CDD และ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเกบ็รักษาหลกัฐาน ตามขอ้แนะนาํท่ี 10, 11 และ 12 
และใชแ้ผนปฏิบติัการ AML/CFT ตามขอ้แนะนาํท่ี 18; และ (ii) ในกรณีท่ี
การปฏิบติัตามมาตรการ CDD และขอ้กาํหนดในการเกบ็รักษาหลกัฐาน 
ตลอดจนแผนปฏิบติัการ AML/CFT อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
เจา้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลระดบักลุ่ม ในกรณีเช่นนั้นพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
จะถือวา่สถาบนัการเงินนั้นไดใ้ชม้าตรการตามขอ้ (b) และ (c) ดงัขา้งตน้ 
โดยผา่นแผนปฏิบติัการของกลุ่ม กไ็ด ้และอาจพิจารณาวา่ขอ้ (d) ไม่ใช่
เง่ือนไขจาํเป็นท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จ ก่อนพึ่งพาบุคคลท่ีสาม เน่ืองจากมีการ
ป้องกนัความเส่ียงของประเทศท่ีอยูใ่นระดบัสูงอยา่งเพยีงพอจากนโยบาย 
AML/CFT ของกลุ่มแลว้ 

18. Internal controls and foreign branches and subsidiaries * 18. มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศและบริษทัในเครือ* 
Financial institutions should be required to implement programmes 
against money laundering and terrorist financing. Financial groups should 
be required to implement group-wide programmes against money 
laundering and terrorist financing, including policies and procedures for 

กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ AML/CFT 
สถาบนัการเงินท่ีมีสาขาต่างประเทศและบริษทัในเครือ ตอ้งปฏิบติัตาม
แผนงานดา้น AML/CFT รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงาน เพื่อ
แบ่งปันขอ้มูลภายในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั ML และ TF  
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sharing information within the group for AML/CFT purposes. 
Financial institutions should be required to ensure that their foreign 
branches and majority-owned subsidiaries apply AML/CFT measures 
consistent with the home country requirements implementing the FATF 
Recommendations through the financial groups’ programmes against 
money laundering and terrorist financing. 

สถาบนัการเงินตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สาขาต่างประเทศและบริษทัใน
เครือ ท่ีตนถือหุน้เสียงขา้งมาก ใชม้าตรการ AML/CFT ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดของประเทศแม่ ท่ีดาํเนินการตามขอ้แนะนาํ FATF โดยผา่น
แผนงาน AML/CFTของกลุ่ม 

19. Higher-risk countries * 19. ประเทศทีม่คีวามเส่ียงสูง 
Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence 
measures to business relationships and transactions with natural and legal 
persons, and financial institutions, from countries for which this is called 
for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied 
should be effective and proportionate to the risks. 

สถาบนัการเงินตอ้งดาํเนินนาํมาตรการ CDD เชิงลึกกบัความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจและการทาํธุรกรรมกบับุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบนัการเงิน 
จากประเทศท่ี FATF ประเทศวา่เป็นประเทศเส่ียงมาตรการ CDD เชิงลึก
เช่นวา่นั้นควรมีประสิทธิผลและพอเหมาะกบัความเส่ียง 

Countries should be able to apply appropriate countermeasures when 
called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply 
countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such 
countermeasures should be effective and proportionate to the risks. 

แต่ละประเทศตอ้งดาํเนินมาตรการตอบโตท่ี้เหมาะสมตามท่ี FATF 
เรียกร้อง นอกจากน้ี แต่ละประเทศควรมีความสามารถท่ีจะใชม้าตรการ
ตอบโตไ้ดอ้ยา่งเป็นอิสระนอกเหนือจากท่ี FATF ร้องขอมาตรการดงักล่าว
ควรมีประสิทธิผลและพอเหมาะกบัความเส่ียง 

REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย 
20. Reporting of suspicious transactions  20. การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย 
If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that 
funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist 
financing, it should be required, by law, to report promptly its suspicions 
to the financial intelligence unit (FIU). 

ถา้สถาบนัการเงินสงสยัหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เงินนั้นเป็นรายไดจ้ากการ
ก่ออาชญากรรมหรือเก่ียวขอ้งกบั TF กค็วรมีกฎหมายกาํหนดใหส้ถาบนั
การเงินนั้นรายงานขอ้สงสยัต่อ FIU ทนัที 

21. Tipping-off and confidentiality 21. การบอกใบ้โดยไม่เจตนาและการเกบ็เป็นความลบั 
Financial institutions, their directors, officers and employees should be: สถาบนัการเงิน กรรมการบริหาร เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และพนกังาน ของ

สถาบนัการเงินดงักล่าว ควร 
(a) protected by law from criminal and civil liability for breach of any 
restriction on disclosure of information imposed by contract or by any 
legislative, regulatory or administrative provision, if they report their 
suspicions in good faith to the FIU, even if they did not know precisely 
what the underlying criminal activity was, and regardless of whether 
illegal activity actually occurred; and  

(a) ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งรับผดิทางอาญาและทางแพง่
ในขอ้หาละเมิดขอ้หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีบงัคบัใชต้ามสญัญา หรือ ตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย หรือบทบญัญติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล หรือ
บทบญัญติัทางการบริหาร ถา้บุคคลเหล่านั้นรายงานขอ้สงสยัของตนต่อ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินดว้ยความสุจริต แมว้า่เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นจะไม่
ทราบแน่นอนวา่ กิจกรรมท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองลึกของการก่ออาชญากรรมนั้นคือ
อะไร และไม่วา่กิจกรรมผดิกฎหมายดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่กต็าม 
และ 

(b) prohibited by law from disclosing (“tipping-off”) the fact that a 
suspicious transaction report (STR) or related information is being filed 
with  the FIU.  

(b) ควรมีกฎหมายหา้มมิใหเ้ปิดเผย (“บอกใบ”้) ขอ้เทจ็จริงวา่กาํลงัมีการส่ง
รายงานเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน 

DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSINESSES AND 
PROFESSIONS  

ธุรกจิและผู้ประกอบวชิาชีพทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ (DNFBPs) 

22. DNFBPs: customer due diligence *  22. DNFBPs: การทาํ CDD * 
The customer due diligence and record-keeping requirements set out in 
Recommendations 10, 11, 12, 15, and 17, apply to designated non-
financial businesses and professions (DNFBPs) in the following 
situations:  

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํ CDD และการเกบ็รักษาหลกัฐานตามขอ้แนะนาํท่ี 
10,11,12,15 และ 17 นั้น ใหใ้ชก้บั DNFBPs ในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(a) Casinos – when customers engage in financial transactions equal to or 
above the applicable designated threshold.  

(a) คาสิโน – เม่ือลูกคา้ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่
เพดานท่ีกาํหนด 



(b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their 
client concerning the buying and selling of real estate.  

(b) ตวัแทนในการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์– เม่ือบุคคลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบั
การทาํธุรกรรมใหแ้ก่ลูกคา้ในการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์

(c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when  (c) ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายโลหะมีค่าและซ้ือขายอญัมณี – เม่ือบุคคล 
they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the 
applicable designated threshold.  

เหล่าน้ีทาํธุรกรรมเงินสดกบัลูกคา้ในจาํนวนท่ีเท่ากบัหรือสูงกวา่เพดานท่ี
กาํหนดไว ้

(d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and 
accountants – when they prepare for or carry out transactions for their 
client concerning the following activities:  

(d) ทนายความ, ผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร, ผูป้ระกอบวชิาชีพ
กฎหมายอิสระอ่ืนๆและนกับญัชี – เม่ือบุคคลเหล่าน้ีเตรียมการเพื่อทาํหรือ
ทาํธุรกรรมใหแ้ก่ลูกคา้เก่ียวกบักิจกรรมต่อไปน้ี: 

• buying and selling of real estate;  • ซ้ือและขายอสงัหาริมทรัพย ์
• managing of client money, securities or other assets; • บริหารจดัการเงิน หลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของลูกคา้ 
• management of bank, savings or securities accounts; • การบริหารจดัการธนาคาร บญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
• organisation of contributions for the creation, operation or management 
of companies; 

• การจดัรูปแบบของส่วนท่ีลงหุน้ เพื่อการจดัตั้ง เพื่อการปฏิบติัการ หรือ
การบริหารจดัการบริษทั 

• creation, operation or management of legal persons or arrangements, 
and buying and selling of business entities. 

• การจดัตั้ง ดาํเนินการ หรือบริหารจดัการนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตก
ลงกนัทางกฎหมาย และการซ้ือขายหน่วยงานธุรกิจ  

(e) Trust and company service providers – when they prepare for or carry 
out transactions for a client concerning the following activities:  

(e) ผูใ้หบ้ริการแก่ทรัสตแ์ละบริษทั – เม่ือเตรียมการเพื่อจะทาํหรือทาํ
ธุรกรรมใหแ้ก่ลูกคา้เก่ียวกบักิจกรรมต่อไปน้ี 

• acting as a formation agent of legal persons;  • ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจดัตั้งนิติบุคคล 
• acting as (or arranging for another person to act as) a director or 
secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in 
relation to other legal persons; 

• เป็น (หรือจดัการใหค้นอ่ืนเป็น) กรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษทั 
เป็นหุน้ส่วนของหุน้ส่วนสามญั หรือตาํแหน่งท่ีคลา้ยกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
นิติบุคคลอ่ืน 

• providing a registered office, business address or accommodation, 
correspondence or administrative address for a company, a partnership or 
any other legal person or arrangement; 

• จดัหาสาํนกังานเพ่ือจดทะเบียนให ้จดัหาท่ีอยูข่องธุรกิจหรือท่ีพกัอาศยั 
จดัหาท่ีอยูเ่พื่อใชใ้นการทาํหนงัสือตอบโตห้รือเพื่องานธุรการใหแ้ก่บริษทั 
หา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

• acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an 
express trust or performing the equivalent function for another form of 
legal arrangement; 

• ทาํหนา้ท่ีเป็น (หรือจดัการใหค้นอ่ืนทาํหนา้ท่ีเป็น) ผูจ้ดัการ ทรัสต์
ของทรัสตโ์ดยแจง้ชดัหรือทาํหนา้ท่ีท่ีเท่าเทียมกนัใหแ้ก่บุคคลท่ีมีการตกลง
กนัทางกฎหมายในรูปแบบอ่ืน 

• acting as (or arranging for another person to act as) a nominee 
shareholder for another person. 

• ทาํหนา้ท่ีเป็น (หรือจดัการใหผู้อ่ื้นทาํหนา้ท่ีเป็น) ตวัแทนในการถือหุน้
แทนผูอ่ื้น 

23. DNFBPs: Other measures * 23. DNFBPs: มาตรการอืน่ๆ * 
The requirements set out in Recommendations 18 to 21 apply to all 
designated non-financial businesses and professions, subject to the 
following qualifications:  

ขอ้กาํหนดซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นขอ้แนะนาํท่ี 18 ถึง 21 ใหใ้ชก้บัธุรกิจและผู ้
ประกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน โดยตอ้งเป็นไปตามคุณสมบติั
ต่อไปน้ี: 

(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and 
accountants should be required to report suspicious transactions when, on 
behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation 
to the activities described in paragraph (d) of Recommendation 22. 
Countries are strongly encouraged to extend the reporting requirement to 
the rest of the professional activities of accountants, including auditing. 

(a) ทนายความ, ผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร, ผูป้ระกอบวชิาชีพ
กฎหมายอิสระอ่ืนๆ และนกับญัชี ตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั
เม่ือทาํธุรกรรมทางการเงินใหแ้ก่ หรือในนามของลูกคา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรมทั้งหลายท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ (d) ของขอ้แนะนาํท่ี 22 แต่ละประเทศ
ควรขยายขอ้กาํหนดในการรายงานไปใชก้บักิจกรรมดา้นวชิาชีพอ่ืนๆของ
นกับญัชี รวมถึงการตรวจสอบบญัชีดว้ย 

(b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be 
required to report suspicious transactions when they engage in any cash 
transaction with a customer equal to or above the applicable designated 
threshold. 

(b) ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายโลหะมีค่าและซ้ือขายอญัมณีตอ้งรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัเม่ือบุคคลเหล่าน้ีทาํธุรกรรมเงินสดกบัลูกคา้
ในจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่เพดานท่ีกาํหนดไว ้

(c) Trust and company service providers should be required to report 
suspicious transactions for a client when, on behalf of or for a client, they 
engage in a transaction in relation to the activities referred to in paragraph 

(c) ผูใ้หบ้ริการแก่ทรัสตแ์ละบริษทั รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั
แทนลูกคา้เม่ือผูใ้หบ้ริการดงักล่าวทาํธุรกรรมใหแ้ก่ หรือในนามของลูกคา้ 
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีอา้งถึงในยอ่หนา้ (e) ของขอ้แนะนาํท่ี 22 
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(e) of Recommendation 22.  
E. TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF 
LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS  

E. ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของนิติ
บุคคลและบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 

24. Transparency and beneficial ownership of legal persons* 24. ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของนิติ
บุคคล * 

Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for 
money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there 
is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership 
and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely 
fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal 
persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or 
which allow nominee shareholders or nominee directors, should take 
effective measures to ensure that they are not misused for money 
laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to 
facilitate access to beneficial ownership and control information by 
financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in 
Recommendations 10 and 22. 

แต่ละประเทศควรใชม้าตรการเพ่ือป้องกนัการใชนิ้ติบุคคลไปเพื่อ ML และ 
TF แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีขอ้มูลเพยีงพอ, ถูกตอ้ง, และ
ทนัต่อเวลา เก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและเก่ียวกบัการ
ควบคุมนิติบุคคล โดยเป็นขอ้มูลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถขอรับหรือ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเทศท่ีมีนิติบุคคลซ่ึงสามารถ
ออกหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อได ้หรือ
เป็นนิติบุคคลซ่ึงอนุญาตใหมี้ตวัแทนในการถือหุน้ หรือตวัแทน
กรรมการบริหารนั้น ควรใชม้าตรการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิผลมาดาํเนินการ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการนาํบุคคลหรือตราสารเหล่าน้ีไปใชเ้พื่อ ML หรือ
เพื่อ TF แต่ละประเทศควรพิจารณาใชม้าตรการต่างๆ เพื่ออาํนวยความ
สะดวกใหส้ถาบนัการเงิน และ DNFBPs ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีมี
รายละเอียดอยูใ่นขอ้แนะนาํท่ี 10 และ 22 นั้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง และขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุม 
ได ้

25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements * 25. ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของบุคคลทีม่กีาร
ตกลงกนัทางกฎหมาย * 

Countries should take measures to prevent the misuse of legal 
arrangements for money laundering or terrorist financing. In particular, 
countries should ensure that there is adequate, accurate and timely 
information on express trusts, including information on the settlor, trustee 
and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion by 
competent authorities. Countries should consider measures to facilitate 
access to beneficial ownership and control information by financial 
institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in 
Recommendations 10 and 22. 

แต่ละประเทศควรใชม้าตรการป้องกนัการใชบุ้คคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย ไปในทางท่ีผดิเพื่อ ML หรือให ้TF โดยเฉพาะอยา่งยิง่แต่ละ
ประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ, ถูกตอ้ง, และ
ทนัต่อเวลา เก่ียวกบัทรัสตท่ี์ก่อตั้งข้ึน รวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผูจ้ดัตั้งท
รัสต,์ กรรมการ ทรัสตห์รือทรัสตี และผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีสามารถขอรับหรือเขา้ถึงข่าวสารนั้นได ้แต่ละประเทศควร
พิจารณาใชม้าตรการเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหส้ถาบนัการเงินและ 
DNFBPs ท่ีกาํลงัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นขอ้แนะนาํท่ี 10 
และ 22 นั้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงและขอ้มูลในการควบคุมได ้

F. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT 
AUTHORITIES, AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES  

F. อาํนาจและความรับผดิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที ่และมาตรการทาง
สถาบนัอืน่ๆ 

REGULATION AND SUPERVISION การกาํกบัดูแล และการควบคุมดูแล 
26. Regulation and supervision of financial institutions * 26. การกาํกบัดูแลและการควบคุมดูแลสถาบนัการเงนิ * 
Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate 
regulation and supervision and are effectively implementing the FATF 
Recommendations. Competent authorities or financial supervisors should 
take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or 
their associates from holding, or being the beneficial owner of, a 
significant or controlling interest, or holding a management function in, a 
financial institution. Countries should not approve the establishment, or 
continued operation, of shell banks.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแล และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล อยา่งเพียงพอ และนาํขอ้แนะนาํ 
FATF ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมดูแล ควรใชม้าตรการทางกฎหมายหรือมาตรการกาํกบัดูแลท่ีจาํเป็น 
เพื่อป้องกนัอาชญากรหรือพรรคพวกไม่ใหเ้ป็นผูถื้อหุน้ของสถาบนัการเงิน
ในจาํนวนท่ีมีความสาํคญัหรือท่ีมีอาํนาจควบคุมสถาบนัการเงิน หรือเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการสถาบนัการเงินนั้น แต่ละประเทศไม่ควรอนุมติัใหจ้ดัตั้งหรือให้
ดาํเนินธนาคารบงัหนา้ต่อไป 

For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and สาํหรับสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญันั้น มาตรการกาํกบั



supervisory measures that apply for prudential purposes, and which are 
also relevant to money laundering and terrorist financing, should apply in 
a similar manner for AML/CFT purposes. This should include applying 
consolidated group supervision for AML/CFT purposes. 

ดูแลและมาตรการควบคุมดูแลท่ีนาํมาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหใ้ชค้วาม
ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั AML/CFT นั้นควร
นาํมาใชใ้นลกัษณะเดียวกนักบัวตัถุประสงคใ์นดา้น AML/CFT การ
ดาํเนินการดงักล่าวน้ีควรรวมถึงการควบคุมดูแลทั้งกลุ่มเพื่อวตัถุประสงคใ์น
ดา้น AML/CFT 

Other financial institutions should be licensed or registered and adequately 
regulated, and subject to supervision or monitoring for AML/CFT 
purposes, having regard to the risk of money laundering or terrorist 
financing in that sector. At a minimum, where financial institutions 
provide a service of money or value transfer, or of money or currency 
changing, they should be licensed or registered, and subject to effective 
systems for monitoring and ensuring compliance with national AML/CFT 
requirements.  

สถาบนัการเงินอ่ืนๆ ควรมีใบอนุญาตและจดทะเบียนและอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลอยา่งเพียงพอ อีกทั้งตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลหรือการ
ติดตามตรวจสอบเพ่ือจุดประสงคด์า้น AML/CFT โดยคาํนึงถึงความเส่ียงท่ี
จะเกิด ML และ TF ในภาคส่วนนั้น อยา่งนอ้ยในกรณีท่ีสถาบนัการเงิน
ใหบ้ริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน หรือใหบ้ริการการแลกเปล่ียน
เงินหรือสกลุเงินตรา สถาบนัการเงินเหล่านั้นควรมีใบอนุญาตและจด
ทะเบียน และตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผลและ
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของประเทศวา่ดว้ย AML/CFT 

27. Powers of supervisors  27. อาํนาจของเจ้าหน้าทีค่วบคุมดูแล  
Supervisors should have adequate powers to supervise or monitor, and 
ensure compliance by, financial institutions with requirements to combat 
money laundering and terrorist financing, including the authority to 
conduct inspections. They should be authorised to compel production of 
any information from financial institutions that is relevant to monitoring 
such compliance, and to impose sanctions, in line with Recommendation 
35, for failure to comply with such requirements. Supervisors should have 
powers to impose a range of disciplinary and financial sanctions, 
including the power to withdraw, restrict or suspend the financial 
institution’s license, where applicable. 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล ควรมีอาํนาจเพียงพอสาํหรับการควบคุมดูแลหรือการ
ติดตามตรวจสอบ และดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินต่างๆ ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดในดา้น AML/CFT รวมถึงอาํนาจในการตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมดูแลควรมีอาํนาจเรียกขอ้มูลใดๆ จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นอาํนาจ
ท่ีเก่ียวขอ้งตรงประเดน็กบัการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดงักล่าว และควรมีอาํนาจในการใชม้าตรการลงโทษ ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้แนะนาํท่ี 35 ถา้หากสถาบนัการเงินเหล่านั้นไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลควรมีอาํนาจใชม้าตรการลงโทษทางวนิยัและ
ทางการเงิน รวมถึงอาํนาจในการถอน หรือหา้ม หรือสัง่พกัใบอนุญาตของ
สถาบนัการเงินในกรณีท่ีเห็นเหมาะสม 

28. Regulation and supervision of DNFBPs * 28. การกาํกบัดูแลและการควบคุมดูแลธุรกจิและผู้ประกอบวชิาชีพทีไ่ม่ใช่
สถาบนัการเงนิ * 

Designated non-financial businesses and professions should be subject to 
regulatory and supervisory measures as set out below. 

DNFBPs ควรอยูภ่ายใตม้าตรการกาํกบัดูแลและมาตรการควบคุมดูแลตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and 
supervisory regime that ensures that they have effectively implemented 
the necessary AML/CFT measures. At a minimum:  

(a) คาสิโนควรอยูภ่ายใตร้ะบบกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลท่ีครอบคลุม
ครบถว้น โดยดาํเนินมาตรการ AML/CFT อยา่งมีประสิทธิผล โดยอยา่ง
นอ้ย: 

• casinos should be licensed; • คาสิโน ควรมีใบอนุญาต 
• competent authorities should take the necessary legal or regulatory 
measures to prevent criminals or their associates from holding, or being 
the beneficial owner of, a significant or controlling interest, holding a 
management function in, or being an operator of, a casino; and 

• พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรใชม้าตรการทางกฎหมายหรือมาตรการกาํกบัดูแล
ท่ีจาํเป็นเพื่อป้องกนัอาชญากรหรือพรรคพวกของอาชญากรไม่ใหเ้ป็น
เจา้ของ หรือเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริง หรือมีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร หรือเป็นผูด้าํเนินการคาสิโน  

• competent authorities should ensure that casinos are effectively 
supervised for compliance with AML/CFT requirements. 

• พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ คาสิโนนั้น อยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น 
AML/CFT 

(b) Countries should ensure that the other categories of DNFBPs are 
subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with 
AML/CFT requirements. This should be performed on a risk-sensitive 
basis. This may be performed by (a) a supervisor or (b) by an appropriate 
self-regulatory body (SRB), provided that such a body can ensure that its 
members comply with their obligations to combat money laundering and 
terrorist financing.  

(b) แต่ละประเทศตอ้งมีระบบติดตามตรวจสอบ DNFBPs ประเภทอ่ืนมี
ประสิทธิผล และดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 
AML/CFT โดยใหพ้ิจารณาพื้นฐานของความเส่ียงเป็นหลกั ซ่ึงอาจทาํได้
โดย (a) เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล หรือ (b) โดยองคก์รหรือหน่วยงานกาํกบั
ดูแลตวัเอง (SRB) ท่ีเหมาะสม โดยมีเง่ือนไขวา่องคก์รหรือหน่วยงาน
ดงักล่าวสามารถดาํเนินการใหม้ัน่ใจไดว้า่สมาชิกของตนไดป้ฏิบติัตาม
พนัธกรณีในการต่อตา้น ML และ TF  



21 

The supervisor or SRB should also (a) take the necessary measures to 
prevent criminals or their associates from being professionally accredited, 
or holding or being the beneficial owner of a significant or controlling 
interest or holding a management function, e.g. through evaluating 
persons on the basis of a “fit and proper” test-and (b) have effective, 
proportionate, and dissuasive sanctions in line with Recommendation 35 
available to deal with failure to comply with AML/CFT requirements.  

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมดูแล หรือ SRB ควร (a) ใชม้าตรการท่ีจาํเป็นเพื่อป้องกนั
อาชญากรหรือพรรคพวกของอาชญากรไม่ใหไ้ดรั้บการรับรองวทิยฐานะ
ทางวชิาชีพ หรือไม่ใหเ้ขา้มามีผลประโยชน์ท่ีสาํคญัหรือเป็นเจา้ของผูรั้บ
ผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริง หรือมีอาํนาจควบคุมหรือมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในฝ่าย
บริหาร เช่น โดยการผา่นบุคคลผูท้าํหนา้ท่ีประเมินดว้ยวธีิการทดสอบความ 
“เหมาะสมและถูกตอ้ง” และ (b) ควรมีมาตรการลงโทษท่ีไดผ้ล พอเหมาะ 
และเป็นการยบัย ั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํท่ี 35 เพื่อจดัการกบัผูท่ี้ไม่
สามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม ML และต่อตา้น TF  

OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT  การบงัคบัใช้กฎหมายและด้านปฏิบตัิการ 
29. Financial intelligence units * 29. หน่วยข่าวกรองทางการเงนิ * 
Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as 
a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction 
reports; and (b) other information relevant to money laundering, 
associated predicate offences and terrorist financing, and for the 
dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to 
obtain additional information from reporting entities, and should have 
access on a timely basis to the financial, administrative and law 
enforcement information that it requires to undertake its functions 
properly.  

แต่ละประเทศควรจดัตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ทาํหนา้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางแห่งชาติในการรับและวเิคราะห์: (a) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยั และ (b) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ML และความผดิมูลฐาน
ทั้งหลายท่ีเก่ียวโยงกบั ML และ TF และเพื่อส่งผลของการวเิคราะห์ดงักล่าว
ไปยงัผูใ้ช ้หน่วยข่าวกรองทางการเงินควรสามารถรับขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรายงานและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน ทางการ
บริหาร และการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพือ่ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง 

30. Responsibilities of law enforcement and investigative authorities * 30. หน้าทีรั่บผดิชอบของเจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายและเจ้าหน้าทีสื่บสวน* 
Countries should ensure that designated law enforcement authorities have 
responsibility for money laundering and terrorist financing investigations 
within the framework of national AML/CFT policies. At least in all cases 
related to major proceeds-generating offences, these designated law 
enforcement authorities should develop a pro-active parallel financial 
investigation when pursuing money laundering, associated predicate 
offences and terrorist financing. This should include cases where the 
associated predicate offence occurs outside their jurisdictions. Countries 
should ensure that competent authorities have responsibility for 
expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize 
property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of 
being proceeds of crime. Countries should also make use, when necessary, 
of permanent or temporary multi-disciplinary groups specialised in 
financial or asset investigations. Countries should ensure that, when 
necessary, cooperative investigations with appropriate competent 
authorities in other countries take place.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายตอ้งรับผดิชอบในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบั ML และ TF 
โดยอยูภ่ายในกรอบของนโยบาย AML/CFT แห่งชาติ อยา่งนอ้ย ในทุกคดีท่ี
เก่ียวกบัความผดิท่ีสร้างรายไดจ้าํนวนมาก เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
เหล่าน้ีควรทาํการสืบสวนสอบสวนทางการเงินเชิงรุกควบคู่ไปดว้ยเม่ือ
ติดตามทาํคดีเร่ือง ML ความผดิมูลฐานท่ีเก่ียวโยงกบั ML และ TF การ
สอบสวนดงักล่าวน้ีควรรวมคดีท่ีความผดิมูลฐานท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเกิดข้ึนนอก
เขตอาํนาจของตน แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีของตนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการระบุถึงเบาะแส ตลอดจนติดตาม
ร่องรอยและริเร่ิมกระทาํการยดึและอายดัทรัพยสิ์นซ่ึงกาํลงัจะ หรือตกอยูใ่น
ข่ายจะถูกริบ หรือตอ้งสงสยัวา่เป็นรายไดจ้ากการก่ออาชญากรรม หาก
จาํเป็นแต่ละประเทศอาจใชก้ลุ่มสหวชิาชีพ เฉพาะกิจ หรือกลุ่มท่ีตั้งข้ึนเป็น
ทางการท่ีมีความเช่ียวชาญในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินหรือ
ทรัพยสิ์น แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ เม่ือถึงเวลาจาํเป็น ควร
ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนโดยร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีของ
ต่างประเทศได ้

31. Powers of law enforcement and investigative authorities  31. อาํนาจของเจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายและเจ้าหน้าทีสื่บสวนสอบสวน 
When conducting investigations of money laundering, associated 
predicate offences and terrorist financing, competent authorities should be 
able to obtain access to all necessary documents and information for use in 
those investigations, and in prosecutions and related actions. This should 
include powers to use compulsory measures for the production of records 
held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons, 
for the search of persons and premises, for taking witness statements, and 
for the seizure and obtaining of evidence.  

เม่ือดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบั ML ตลอดจนความผดิมูลฐานท่ี
เก่ียวขอ้งและ TF นั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรสามารถขอรับและเขา้ถึง
เอกสารและขอ้มูลท่ีจาํเป็นทั้งหมดเพือ่ใชใ้นการสืบสวนสอบสวนดงักล่าว 
และเพื่อใชใ้นการดาํเนินคดีและเพื่อกระทาํการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ดาํเนินการดงักล่าว ควรรวมถึงอาํนาจในการใชม้าตรการบงัคบัใหร้วบรวม
หลกัฐานท่ี สถาบนัการเงิน DNFBPs บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีอยู ่
ตลอดจนอาํนาจในการตรวจคน้ตวับุคคลและสถานท่ี, อาํนาจในการจด
บนัทึกคาํใหก้ารของพยาน และอาํนาจในการยดึและขอรับหลกัฐาน 



Countries should ensure that competent authorities conducting 
investigations are able to use a wide range of investigative techniques 
suitable for the investigation of money laundering, associated predicate 
offences and terrorist financing. These investigative techniques include: 
undercover operations, intercepting communications, accessing computer 
systems and controlled delivery. In addition, countries should have 
effective mechanisms in place to identify, in a timely manner, whether 
natural or legal persons hold or control accounts. They should also have 
mechanisms to ensure that competent authorities have a process to identify 
assets without prior notification to the owner. When conducting 
investigations of money laundering, associated predicate offences and 
terrorist financing, competent authorities should be able to ask for all 
relevant information held by the FIU.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ี
สืบสวนสอบสวนนั้นสามารถใชเ้ทคนิคหรือวธีิการต่างๆท่ีเหมาะสมในการ
สืบสวนสอบสวน ML ความผดิมูลฐานเก่ียวกบั ML และ TF เทคนิคในการ
สืบสวนสอบสวนเหล่าน้ีรวมถึงปฏิบติัการลบั การดกัฟังการส่ือสาร การ
เขา้ถึงขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการส่งของโดยมีการ
ติดตามเฝ้าดู นอกจากน้ีแต่ละประเทศควรมีกลไกพร้อมเพื่อระบุใหท้นัต่อ
เวลาวา่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีบญัชีหรือควบคุมบญัชีหรือไม่ 
นอกจากน้ี แต่ละประเทศ ควรมีกลไกท่ีจะดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีกระบวนการในการท่ีจะระบุทราบทรัพยสิ์นโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
เจา้ของทราบล่วงหนา้ เม่ือทาํการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน คดีความผดิ
มูลฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และคดี TF นั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีอาํนาจขอขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งท่ี FIU มีอยู ่

32. Cash couriers * 32. การขนเงนิ * 
Countries should have measures in place to detect the physical cross-
border transportation of currency and bearer negotiable instruments, 
including through a declaration system and/or disclosure system.  

แต่ละประเทศควรมีมาตรการ เพื่อตรวจคน้การขนส่งเงินตราและตราสาร
เปล่ียนมือผูถื้อระหวา่งประเทศ รวมถึงการใชร้ะบบการสาํแดง และ/หรือ 
ระบบการเปิดเผย 

Countries should ensure that their competent authorities have the legal 
authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that 
are suspected to be related to terrorist financing, money laundering or 
predicate offences, or that are falsely declared or disclosed.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีอาํนาจตาม
กฎหมายในการระงบัยบัย ั้งเงินตรา หรือตราสารเปล่ียนมือ ท่ีตอ้งสงสยัวา่
เก่ียวขอ้งกบั TF, ML หรือความผดิมูลฐาน หรือตอ้งสงสยัวา่มีการสาํแดงผดิ
หรือเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive 
sanctions are available to deal with persons who make false declaration(s) 
or disclosure(s). In cases where the currency or bearer negotiable 
instruments are related to terrorist financing, money laundering or 
predicate offences, countries should also adopt measures, including 
legislative ones consistent with Recommendation 4, which would enable 
the confiscation of such currency or instruments.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีมาตรการท่ีใชไ้ดผ้ล พอเหมาะ 
และเป็นการยบัย ั้ง เพื่อใชก้บับุคคลท่ีสาํแดงผดิ หรือเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีท่ีเงินตราหรือตราสารเปล่ียนมือเก่ียวขอ้งกบั TF, ML หรือความผดิ
มูลฐาน ประเทศเหล่านั้นควรนาํมาตรการต่างๆมาใช ้ซ่ึงรวมถึงมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเป็นไปตามขอ้แนะนาํท่ี 4 ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถริบ เงินตรา
หรือตราสารดงักล่าวได ้

GENERAL REQUIREMENTS ข้อกาํหนดทัว่ไป 
33. Statistics 33. สถิต ิ
Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to 
the effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should 
include statistics on the STRs received and disseminated; on money 
laundering and terrorist financing investigations, prosecutions and 
convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual 
legal assistance or other international requests for cooperation. 

แต่ละประเทศควรเกบ็รักษาสถิติในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงาน AML/CFT  การเกบ็สถิติน้ีควรรวมถึงการรับ STRs และ
รายงานดงักล่าวท่ีส่งต่อ การสืบสวนสอบสวนคดี ML และคดี TF, การ
ดาํเนินคดีและการพิพากษาของศาลวา่มีความผดิ ทรัพยสิ์นท่ีถูก อายดั ยดึ 
และริบ และความช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั หรือคาํร้องขอความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

34. Guidance and feedback 34. การจัดทาํแนวทางและผลตอบรับ (Feedback) 
The competent authorities, supervisors and SRBs should establish 
guidelines, and provide feedback, which will assist financial institutions 
and designated non-financial businesses and professions in applying 
national measures to combat money laundering and terrorist financing, 
and, in particular, in detecting and reporting suspicious transactions. 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมดูแล และ SRBs ควรจดัทาํแนวทาง
ปฏิบติั และผลตอบรับ ซ่ึงจะช่วยสถาบนัการเงินและ DNFBPs ในการใช้
มาตรการระดบัชาติเพื่อป้องกนัและปราบปราม ML และต่อตา้น TF และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร
สงสยั 

SANCTIONS บทลงโทษ 
35. Sanctions 35. บทลงโทษ 
Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate แต่ละประเทศตอ้งมีมาตรการลงโทษท่ีไดผ้ล พอเหมาะ และเป็นการยบัย ั้ง 
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and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, 
available to deal with natural or legal persons covered by 
Recommendations 6, and 8 to 23, that fail to comply with AML/CFT 
requirements. Sanctions should be applicable not only to financial 
institutions and DNFBPs, but also to their directors and senior 
management.  

ไม่วา่จะเป็นมาตรการทางอาญา ทางแพง่ หรือทางการบริหาร ท่ีพร้อมจะ
นาํมาใชด้าํเนินการกบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีกล่าวถึงในขอ้แนะนาํ
ท่ี 6 และขอ้ 8 ถึงขอ้ 23 ซ่ึงบกพร่องไม่ปฏิบติัตามมาตรการ AML/CFT 
มาตรการลงโทษดงักล่าว ไม่เพียงแต่จะนาํมาใชก้บัสถาบนัการเงินและ 
DNFBPs เท่านั้น แต่ควรใชก้บักรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ระดบัสูงของสถาบนัการเงินและธุรกิจดงักล่าวดว้ย 

G. INTERNATIONAL COOPERATION  G. การร่วมมอืระหว่างประเทศ 
36. International instruments  36. กรรมสารระหว่างประเทศ 
Countries should take immediate steps to become party to and implement 
fully the Vienna Convention, 1988; the Palermo Convention, 2000; the 
United Nations Convention against Corruption, 2003; and the Terrorist 
Financing Convention, 1999. Where applicable, countries are also 
encouraged to ratify and implement other relevant international 
conventions, such as the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
2001; the Inter-American Convention against Terrorism, 2002; and the 
Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and 
Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of 
Terrorism, 2005. 

แต่ละประเทศควรดาํเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา
กรุงเวยีนนา ค.ศ. 1988, อนุสญัญาพาเลอโม ค.ศ. 2000, อนุสญัญาแห่ง
สหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003, และอนุสญัญาวา่ดว้ย
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย ค.ศ. 1999 และใหน้าํอนุสญัญา
ดงักล่าวไปปฏิบติัใหค้รบถว้น ในกรณีท่ีปฏิบติัได ้ควรสนบัสนุนใหแ้ต่ละ
ประเทศใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและใหน้าํ
อนุสญัญาเหล่านั้นไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล เช่น อนุสญัญาแห่งสภายโุรปวา่
ดว้ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 2001, อนุสญัญารัฐอเมริกนัวา่ดว้ย
การต่อตา้นการก่อการร้าย ค.ศ. 2002, และอนุสญัญาแห่งสภายโุรปวา่ดว้ย 
ML การตรวจคน้ การยดึและการริบทรัพยท่ี์ไดจ้ากอาชญากรรมและวา่ดว้ย 
TF ค.ศ. 2005 

37. Mutual legal assistance  37. การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายระหว่างกนั 
Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest 
possible range of mutual legal assistance in relation to money laundering, 
associated predicate offences and terrorist financing investigations, 
prosecutions, and related proceedings. Countries should have an adequate 
legal basis for providing assistance and, where appropriate, should have in 
place treaties, arrangements or other mechanisms to enhance cooperation. 
In particular, countries should:  

แต่ละประเทศควรใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนัในขอบเขตท่ี
กวา้งขวางท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวน การดาํเนินคดี และการพิจารณาคดีเก่ียวกบั 
ML และความผดิมูลฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง TF ดว้ย แต่ละประเทศควรมี
ฐานกฎหมายอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานในการใหค้วามช่วยเหลือ และใน
กรณีท่ีเหมาะสม ควรมีสนธิสญัญาและการทาํความตกลงดา้นต่างๆ 
ตลอดจนกลไกอ่ืนๆ พร้อมใชบ้งัคบั เพื่อเสริมสร้างการร่วมมือใหดี้ข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่แต่ละประเทศ ควรดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี :- 

(a) Not prohibit, or place unreasonable or unduly restrictive conditions on, 
the provision of mutual legal assistance.  

(a) ไม่หา้มการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั หรือไม่กาํหนด
เง่ือนไขอนัเป็นขอ้จาํกดัท่ีไม่สมเหตุผล หรือเกินขอบเขต ในเร่ืองดงักล่าว 

(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely 
prioritisation and execution of mutual legal assistance requests. Countries 
should use a central authority, or another established official mechanism, 
for effective transmission and execution of requests. To monitor progress 
on requests, a case management system should be maintained.  

(b) ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ประเทศของตนมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
และชดัเจนในการจดัลาํดบัความสาํคญัและปฏิบติัตามคาํร้องขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนัดงักล่าวใหท้นัต่อเวลา แต่ละประเทศควร
ใชห้น่วยงานกลาง หรือกลไกท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ ในการส่งคาํร้อง
ขอและปฏิบติัตามคาํร้องขอ แต่ละประเทศควรมีระบบในการบริหารจดัการ
คดี เพื่อใหส้ามารถติดตามความคืบหนา้เก่ียวกบัคาํร้องขอนั้น 

(c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the sole 
ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.  

(c) ตอ้งไม่ปฏิเสธท่ีจะดาํเนินการตามคาํร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ระหวา่งกนัดว้ยเหตุผลเพียงเพราะวา่ ความผดินั้นถือเป็นความผดิท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคลงัดว้ย 

(d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the 
grounds that laws require financial institutions to maintain secrecy or 
confidentiality. 

(d) ตอ้งไม่ปฏิเสธท่ีจะดาํเนินการตามคาํร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ระหวา่งกนัโดยการอา้งเหตุผลวา่กฎหมายกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้ง
รักษาความลบั  

(e) Maintain the confidentiality of mutual legal assistance requests they 
receive and the information contained in them, subject to fundamental 
principles of domestic law, in order to protect the integrity of the 

(e) รักษาความลบัเก่ียวกบัคาํร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั
ท่ีแต่ละประเทศไดรั้บ และขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคาํร้องขอดงักล่าว ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อความถูกตอ้ง



investigation or inquiry. If the requested country cannot comply with the 
requirement of confidentiality, it should promptly inform the requesting 
country.  

สมบูรณ์ของการสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวน ถา้ประเทศผูรั้บคาํร้อง
ขอไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใหรั้กษาความลบัได ้ประเทศผูรั้บคาํ
ร้องขอควรแจง้ใหป้ระเทศผูร้้องขอทราบทนัที 

Countries should render mutual legal assistance, notwithstanding the 
absence of dual criminality, if the assistance does not involve coercive 
actions. Countries should consider adopting such measures as may be 
necessary to enable them to provide a wide scope of assistance in the 
absence of dual criminality.  

แต่ละประเทศควรใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั แมไ้ม่มี
หลกัการการเป็นความผดิเดียวกนัของทั้งสองรัฐ ใชบ้งัคบัระหวา่งกนัอยูก่็
ตาม ถา้ความช่วยเหลือดงักล่าวไม่เก่ียวกบัการใชก้าํลงับงัคบั แต่ละประเทศ
ควรพิจารณานาํมาตรการต่างๆมาใชต้ามความจาํเป็น เพื่อใหต้นสามารถให้
ความช่วยเหลือในขอบข่ายท่ีกวา้งขวางแมใ้นกรณีไม่มีหลกัการการเป็น
ความผดิเดียวกนัของทั้งสองรัฐ กต็าม 

Where dual criminality is required for mutual legal assistance, that 
requirement should be deemed to be satisfied regardless of whether both 
countries place the offence within the same category of offence, or 
denominate the offence by the same terminology, provided that both 
countries criminalise the conduct underlying the offence. 

ในกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดใหต้อ้งเป็นความผดิเดียวกนัของทั้งสองรัฐจึงจะให้
สามารถใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนัได ้ใหถื้อวา่ไดมี้การ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ ไม่วา่ทั้งสองประเทศจะกาํหนดให้
ความผดิดงักล่าวอยูใ่นประเภทของความผดิเดียวกนัหรือกาํหนดช่ือ
ความผดิโดยใชศ้พัทเ์ดียวกนัหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขวา่ทั้งสอง
ประเทศจะตอ้งกาํหนดใหก้ารกระทาํความผดินั้นเป็นความผดิอาญา 

Countries should ensure that, of the powers and investigative techniques 
required under Recommendation 31, and any other powers and 
investigative techniques available to their competent authorities: 

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สามารถใชอ้าํนาจและวธีิการหรือ
เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 31 และอาํนาจ
และวธีิการสืบสวนสอบสวนอ่ืนใดท่ีมีไวใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี กล่าวคือ 

(a) all those relating to the production, search and seizure of information, 
documents or evidence (including financial records) from financial 
institutions or other persons, and the taking of witness statements; and  

(a) อาํนาจและวธีิการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการรวบรวม การ
คน้หา และการยดึขอ้มูลข่าวสาร เอกสารหรือหลกัฐาน (รวมถึงหลกัฐาน
ทางการเงิน) จากสถาบนัการเงินทั้งหลาย หรือจากบุคคลอ่ืน และการบนัทึก
คาํใหก้ารของพยาน และ 

(b) a broad range of other powers and investigative techniques;  (b) มีอาํนาจและวธีิการสืบสวนสอบสวนอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง; 
are also available for use in response to requests for mutual legal 
assistance, and, if consistent with their domestic framework, in response 
to direct requests from foreign judicial or law enforcement authorities to 
domestic counterparts.  

ในการปฏิบติัตามคาํร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั และถา้
หากสอดคลอ้งกบักรอบกฎหมายภายในประเทศของตน กใ็หน้าํมาใชใ้น
การสนองตอบต่อคาํร้องขอโดยตรงจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตุลาการหรือเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมายของต่างประเทศ ท่ีส่งถึงเจา้หนา้ท่ีภายในประเทศ
ระดบัเดียวกนั 

To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to 
devising and applying mechanisms for determining the best venue for 
prosecution of defendants in the interests of justice in cases that are 
subject to prosecution in more than one country.  

เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัเขตอาํนาจ จึงควรพิจารณาคิดหารูปแบบ
กลไกและใชก้ลไกเหล่านั้นในการเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการ
ฟ้องร้องจาํเลยเพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมสาํหรับคดีท่ีอยูใ่นข่ายท่ีสามารถ
ดาํเนินการฟ้องร้องไดใ้นพื้นท่ีเกินกวา่ 1 ประเทศข้ึนไป 

Countries should, when making mutual legal assistance requests, make 
best efforts to provide complete factual and legal information that will 
allow for timely and efficient execution of requests, including any need 
for urgency, and should send requests using expeditious means. Countries 
should, before sending requests, make best efforts to ascertain the legal 
requirements and formalities to obtain assistance.  

เม่ือร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั แต่ละประเทศควรใช้
ความพยายามสูงสุดในการจดัหาขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและถูกตอ้งตาม
กฎหมายอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถดาํเนินการตามคาํร้อง
ขอไดท้นัเวลาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน และ
ควรส่งคาํร้องขอดว้ยวธีิการท่ีเร่งด่วน ก่อนส่งคาํร้องขอ แต่ละประเทศควร
ใชค้วามพยายามสูงสุดเพื่อใหม้ัน่ใจในขอ้กาํหนดทางกฎหมายและพิธีการ
ทั้งหลายในการขอรับความช่วยเหลือ 

The authorities responsible for mutual legal assistance (e.g. a Central 
Authority) should be provided with adequate financial, human and 
technical resources. Countries should have in place processes to ensure 
that the staff of such authorities maintain high professional standards, 
including standards concerning confidentiality, and should be of high 
integrity and be appropriately skilled.  

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั 
(เช่น หน่วยประสานงานกลาง) ควรไดรั้บจดัสรรงบประมาณ บุคลากร และ
เทคนิคอยา่งเพยีงพอ แต่ละประเทศควรมีกระบวนการควบคุมใหเ้จา้หนา้ท่ี
ของหน่วยประสานงานกลางดงักล่าวสามารถรักษามาตรฐานวชิาชีพใหอ้ยู่
ในระดบัสูง รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบั และควรจะมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตสูง และไดรั้บการฝึกทกัษะมาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

38. Mutual legal assistance: freezing and confiscation * 38. การให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัทางอาญา: การอายดัและการริบ * 
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Countries should ensure that they have the authority to take expeditious 
action in response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize 
and confiscate property laundered; proceeds from money laundering, 
predicate offences and terrorist financing; instrumentalities used in, or 
intended for use in, the commission of these offences; or property of 
corresponding value. This authority should include being able to respond 
to requests made on the basis of non-conviction-based confiscation 
proceedings and related provisional measures, unless this is inconsistent 
with fundamental principles of their domestic law. Countries should also 
have effective mechanisms for managing such property, instrumentalities 
or property of corresponding value, and arrangements for coordinating 
seizure and confiscation proceedings, which should include the sharing of 
confiscated assets. 

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ประเทศของตนมีอาํนาจหนา้ท่ีใน
การดาํเนินการไดท้นัทีอยา่งมีประสิทธิภาพในการตอบสนองคาํร้องขอจาก
ต่างประเทศท่ีร้องขอให ้ระบุ อายดั ยดึ และริบทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก ML , 
ตลอดจนทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก ML และจากความผดิมูลฐาน รวมทั้ง TF , ตรา
สารท่ีใชห้รือตั้งใจจะนาํมาใชใ้นการกระทาํความผดิเหล่าน้ี หรือทรัพยสิ์นท่ี
มีมูลค่าเท่ากนั อาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีควรจะรวมถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อคาํร้องขอท่ีส่งมาโดยอาศยักระบวนพิจารณาคดีเพื่อริบทรัพย์
ทางแพง่ และมาตรการชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั เวน้เสียแต่วา่การกระทาํ
ดงักล่าวน้ีจะไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศของตน แต่ละประเทศควรมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าว ตลอดจนตราสารหรือทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า
เท่ากนั และการจดัการตกลงกนัใหมี้การประสานงานดา้นการพิจารณาคดี
เพื่อการยดึและริบทรัพย ์ซ่ึงควรรวมถึงการประสานงานเพ่ือการแบ่งปัน
ทรัพยสิ์นท่ีถูกริบดว้ย 

39. Extradition  39. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
Countries should constructively and effectively execute extradition 
requests in relation to money laundering and terrorist financing, without 
undue delay. Countries should also take all possible measures to ensure 
that they do not provide safe havens for individuals charged with the 
financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. In 
particular, countries should: 

แต่ละประเทศควรดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการปฏิบติัตาม
คาํร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ML และ TF โดยไม่ล่าชา้
เกินความจาํเป็น แต่ละประเทศควรใชม้าตรการทั้งหมดท่ีเป็นไปไดเ้พือ่ให้
มัน่ใจวา่ประเทศของตนไม่กลายเป็นท่ีพกัพิงของผูท่ี้ถูกตั้งขอ้หาวา่ให ้TF 
หรือการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย หรือองคก์รการก่อการร้าย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ แต่ละประเทศควร: 

(a) ensure money laundering and terrorist financing are extraditable 
offences;  

(a) ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ML และ TF เป็นความผดิท่ีสามารถส่งผูร้้ายขา้ม
แดนได ้

(b) ensure that they have clear and efficient processes for the timely 
execution of extradition requests including prioritisation where 
appropriate. To monitor progress of requests a case management system 
should be maintained;  

(b) ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ แต่ละประเทศมีกระบวนการท่ีชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัตามคาํร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนใหท้นัท่วงที 
รวมถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัดว้ยในกรณีท่ีเห็นสมควร ในการติดตาม
ความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามคาํร้องขอนั้นควรนาํระบบบริหารจดัการ
คดี มาดาํเนินการ 

(c) not place unreasonable or unduly restrictive conditions on the 
execution of requests; and  

(c) ไม่ควรกาํหนดเง่ือนไขอนัเป็นขอ้หา้มท่ีเกินความจาํเป็นและไม่สม
เหตุผลสาํหรับการปฏิบติัตามคาํร้องขอ และ 

(d) ensure they have an adequate legal framework for extradition.  (d) ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่แต่ละประเทศดงักล่าวนั้นมีกรอบกฎหมาย
ครบถว้นเพียงพอสาํหรับการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

Each country should either extradite its own nationals, or, where a country 
does not do so solely on the grounds of nationality, that country should, at 
the request of the country seeking extradition, submit the case, without 
undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution of 
the offences set forth in the request. Those authorities should take their 
decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case 
of any other offence of a serious nature under the domestic law of that 
country. The countries concerned should cooperate with each other, in 
particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency 
of such prosecutions.  

แต่ละประเทศควรส่งคนสญัชาติของตนเป็นผูร้้ายขา้มแดน หรือมิฉะนั้น ใน
กรณีท่ีประเทศหน่ึงประเทศใดจะไม่ส่งพลเมืองของตนเป็นผูร้้ายขา้มแดน 
โดยอา้งเหตุผลของความเป็นคนสญัชาติของตนแต่เพียงประการเดียว 
ประเทศนั้นเม่ือไดรั้บคาํร้องขอจากประเทศผูร้้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน 
ควรยืน่คดีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยมิชกัชา้เพื่อใหด้าํเนินคดีตามความผดิท่ี
อธิบายไวใ้นคาํร้องขอ พนกังานเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นควรพิจารณาและดาํเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในลกัษณะเดียวกนักบัการพิจารณาคดีความผดิอ่ืนท่ี
เป็นความผดิร้ายแรงตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น แต่ละประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งควรร่วมมือระหวา่งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นท่ีเก่ียวกบัการ
พิจารณาคดีและการพิจารณาหลกัฐาน ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพ
ของการดาํเนินคดีดงักล่าว 

Where dual criminality is required for extradition, that requirement should 
be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the 
offence within the same category of offence, or denominate the offence by 

ในกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดใหใ้ชห้ลกัการการเป็นความผดิเดียวกนัของทั้งสองรัฐ 
เพื่อใหส้ามารถส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งกนัไดน้ั้น ใหถื้อวา่ไดมี้การปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ ไม่วา่ทั้งสองประเทศจะกาํหนดใหค้วามผดิ



the same terminology, provided that both countries criminalise the 
conduct underlying the offence.  

ดงักล่าวอยูใ่นประเภทของความผดิเดียวกนั หรือกาํหนดช่ือความผดิโดยใช้
ศพัทเ์ดียวกนัหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขวา่ทั้งสองประเทศจะตอ้ง
กาํหนดใหก้ารกระทาํความผดิ นั้นเป็นความผดิอาญา 

Consistent with fundamental principles of domestic law, countries should 
have simplified extradition mechanisms, such as allowing direct 
transmission of requests for provisional arrests between appropriate 
authorities, extraditing persons based only on warrants of arrests or 
judgments, or introducing a simplified extradition of consenting persons 
who waive formal extradition proceedings. The authorities responsible for 
extradition should be provided with adequate financial, human and 
technical resources. Countries should have in place processes to ensure 
that the staff of such authorities maintain high professional standards, 
including standards concerning confidentiality, and should be of high 
integrity and be appropriately skilled.  

แต่ละประเทศควรมีกลไกท่ีไม่ซบัซอ้นและชดัเจนสาํหรับการส่งผูร้้ายขา้ม
แดนโดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ 
เช่น อนุญาตใหส่้งคาํร้องขอระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไดโ้ดยตรง
เพื่อใหมี้การจบักมุชัว่คราว หรืออนุญาตใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนไดโ้ดยอาศยัแต่
เพียงหมายจบัหรือคาํพิพากษาของศาล หรือนาํวธีิการส่งผูร้้ายขา้มแดนแบบ
ไม่ซบัซอ้นมาใชโ้ดยอาศยัความยนิยอมของบุคคลท่ีสละสิทธ์ิไม่เขา้สู่
กระบวนการพิจารณาส่งผูร้้ายขา้มแดนอยา่งเป็นทางการ เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบในการส่งผูร้้ายขา้มแดนควรไดรั้บจดัสรรงบประมาณ บุคลากร
และเทคนิคอยา่งเพยีงพอ แต่ละประเทศควรมีกระบวนการเพื่อดาํเนินการ
ใหม้ัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเหล่านั้นรักษามาตรฐานการประกอบ
วชิาชีพไวใ้นระดบัสูง รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบั และควร
มีความซ่ือสตัยสุ์จริตสูง และมีทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกมาอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

40. Other forms of international cooperation * 40. รูปแบบอืน่ของการร่วมมอืระหว่างประเทศ * 
Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, 
constructively and effectively provide the widest range of international 
cooperation in relation to money laundering, associated predicate offences 
and terrorist financing. Countries should do so both spontaneously and 
upon request, and there should be a lawful basis for providing 
cooperation. Countries should authorise their competent authorities to use 
the most efficient means to cooperate. Should a competent authority need 
bilateral or multilateral agreements or arrangements, such as a 
Memorandum of Understanding (MOU), these should be negotiated and 
signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีของตนสามารถ
ใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศอยา่งกวา้งขวางไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการเอ้ือ 
และมีประสิทธิผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ML ความผดิมูลฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และ TF แต่ละประเทศควรดาํเนินการดงักล่าวทนัทีเม่ือมีคาํร้องขอและควร
มีกฎหมายรองรับในการใหค้วามร่วมมือดงักล่าว แต่ละประเทศควรมอบ
อาํนาจใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของตนใชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ร่วมมือ หากพนกังานเจา้หนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้ตกลงทวภิาคี หรือ
ขอ้ตกลงพหุภาคี หรือการทาํขอ้ตกลงอ่ืน เช่น บนัทึกความเขา้ใจ ส่ิงเหล่าน้ี
ควรมีการเจรจาตกลงกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีของต่างประเทศในระดบั
เดียวกนัในวงกวา้งท่ีสุด และมีการลงนามโดยเร็ว 

Competent authorities should use clear channels or mechanisms for the 
effective transmission and execution of requests for information or other 
types of assistance. Competent authorities should have clear and efficient 
processes for the prioritisation and timely execution of requests, and for 
safeguarding the information received.  

พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรใชช่้องทางหรือกลไกท่ีชดัเจนในการส่งคาํร้องขอ
และปฏิบติัตามคาํร้องขอขอ้มูลหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิผล 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีกระบวนการท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพในการ
จดัลาํดบัความสาํคญัของคาํร้องขอและสาํหรับการปฏิบติัตามคาํร้องขอให้
ทนัท่วงที ตลอดจนควรมีกระบวนการในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ท่ีไดรั้บดว้ย 
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INTERPRETIVE NOTES TO THE FATF RECOMMENDATIONS คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนํา FATF 
INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 1 (ASSESSING 
RISKS AND APPLYING A RISK-BASED APPROACH) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่1 (การประเมนิความเส่ียงและการใช้
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง) 

1. The risk-based approach (RBA) is an effective way to combat money 
laundering and terrorist financing. In determining how the RBA should be 
implemented in a sector, countries should consider the capacity and anti-
money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) 
experience of the relevant sector. Countries should understand that the 
discretion afforded, and responsibility imposed on, financial institutions 
and designated non-financial bodies and professions (DNFBPs) by the 
RBA is more appropriate in sectors with greater AML/CFT capacity and 
experience. This should not exempt financial institutions and DNFBPs 
from the requirement to apply enhanced measures when they identify 
higher risk scenarios. By adopting a risk-based approach, competent 
authorities, financial institutions and DNFBPs should be able to ensure 
that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist 
financing are commensurate with the risks identified, and would enable 
them to make decisions on how to allocate their own resources in the most 
effective way. 

1. กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง (RBA) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิผลสาํหรับดาํเนินงานดา้น AML/CFT ในการตดัสินวา่จะใช ้RBA
ในแต่ละภาคส่วนอยา่งไรนั้น แต่ละประเทศควรพิจารณาขีดความสามารถ
และประสบการณ์ดา้น AML/CFT ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ละประเทศ
ควรเขา้ใจดว้ยวา่ดุลยพินิจและความรับผดิชอบของสถาบนัการเงินและ 
DNFBPs ท่ีไดจ้ากกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงนั้น เหมาะสมกบั
ภาคส่วนท่ีมีขีดความสามารถและประสบการณ์ในดา้น AML/CFT สูงแต่
ขอ้น้ีกไ็ม่ควรเป็นขอ้ยกเวน้ใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs ไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดใหใ้ชม้าตรการอยา่งเขม้ เม่ือสถาบนัการเงินและธุรกิจ
เหล่านั้นทราบวา่มีความเส่ียงสูง ในการนาํกระบวนการ RBA มาใชน้ั้น 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควรมัน่ใจวา่มาตรการ
ทั้งหลายท่ีจะใชใ้นการดาํเนินงาน AML/CFT นั้นเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ี
ระบุไว ้และช่วยใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs สามารถพิจารณาจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อใชใ้หไ้ดผ้ลท่ีสุด 

2. In implementing a RBA, financial institutions and DNFBPs should 
have in place processes to identify, assess, monitor, manage and mitigate 
money laundering and terrorist financing risks. The general principle of a 
RBA is that, where there are higher risks, countries should require 
financial institutions and DNFBPs to take enhanced measures to manage 
and mitigate those risks; and that, correspondingly, where the risks are 
lower, simplified measures may be permitted. Simplified measures should 
not be permitted whenever there is a suspicion of money laundering or 
terrorist financing. Specific Recommendations set out more precisely how 
this general principle applies to particular requirements. Countries may 
also, in strictly limited circumstances and where there is a proven low risk 
of money laundering and terrorist financing, decide not to apply certain 
Recommendations to a particular type of financial institution or activity, 
or DNFBP (see below). Equally, if countries determine through their risk 
assessments that there are types of institutions, activities, businesses or 
professions that are at risk of abuse from money laundering and terrorist 
financing, and which do not fall under the definition of financial 
institution or DNFBP, they should consider applying AML/CFT 
requirements to such sectors. 

2. ในการใช ้RBA นั้น สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควรมีกระบวนการ
พร้อมใชอ้ยูแ่ลว้ในการท่ีจะระบุ ประเมิน ติดตาม บริหารจดัการ และลด
ความเส่ียงเก่ียวกบั AML/CFT หลกัการทัว่ไปของ RBA กคื็อในกรณีท่ีมี
ความเส่ียงสูง แต่ละประเทศควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs ใช้
มาตรการอยา่งเขม้ ในการบริหารจดัการและลดความเส่ียงเหล่านั้น และใน
ทาํนองเดียวกนั ในกรณีท่ีมีความเส่ียงตํ่ากอ็าจจะอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ
อยา่งง่าย ได ้แต่ตอ้งไม่ใชม้าตรการอยา่งง่ายเม่ือมีขอ้สงสยัวา่มี ML และ TF 
ขอ้แนะนาํเฉพาะของ FATF อธิบายรายละเอียดไวเ้จาะจงยิง่ข้ึนวา่หลกัการ
ทัว่ไปดงักล่าวใชก้บัขอ้กาํหนดเฉพาะบางขอ้อยา่งไร นอกจากน้ี ใน
สภาวการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอ้ยมาก และมีการพิสูจน์แลว้
วา่ความเส่ียงท่ีจะเกิด ML และ TF มีนอ้ย แต่ละประเทศอาจตดัสินใจไม่ใช้
ขอ้แนะนาํ FATF บางขอ้กบัสถาบนัการเงินประเภทหน่ึงประเภทใด
โดยเฉพาะ หรือกิจกรรมทางการเงินอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ หรือ 
DNFBPs (โปรดดูขา้งล่าง) ในลกัษณะเดียวกนั ถา้หากแต่ละประเทศ
พิจารณาจากการประเมินความเส่ียงของตนวา่มีสถาบนับางประเภทและ
กิจกรรมบางประเภท ตลอดจนมีธุรกิจหรือการประกอบวชิาชีพบางประเภท
ท่ีตกอยูใ่นความเส่ียงท่ีอาจจะกลายเป็นเคร่ืองมือใน ML และ TF และยงั
เป็นสถาบนั กิจกรรม ธุรกิจหรือการประกอบวชิาชีพท่ีไม่อยูใ่นกรอบคาํ
จาํกดัความของคาํวา่สถาบนัการเงินหรือ DNFBPs ดว้ย ประเทศเหล่านั้นก็
ควรพิจารณาใชข้อ้กาํหนดเก่ียวกบั AML/CFT กบัภาคส่วนเหล่านั้นดว้ย 

A. Obligations and decisions for countries  A. พนัธกรณแีละการตัดสินใจสําหรับแต่ละประเทศ 
3. Assessing risk –Countries1 should take appropriate steps to identify and 
assess the money laundering and terrorist financing risks for the country, 
on an ongoing basis and in order to:  

3. การประเมนิความเส่ียง แต่ละประเทศ2 ควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ี
เหมาะสมเพื่อระบุและประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิด ML และ TF ในประเทศ
ของตน โดยควรดาํเนินการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อ 

                                                            
1 Where appropriate, AML/CFT risk assessments at a supra-national level should be taken into account when considering whether this obligation is satisfied. 
2 ในกรณีท่ีเห็นเหมาะสม ควรพิจารณาใชก้ารประเมินความเส่ียงดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML และต่อตา้น TF ในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัประเทศ เพ่ือพิจารณาวา่ไดป้ฏิบติั
ตามพนัธกรณีขอ้น้ีจนเป็นท่ีพอใจหรือไม่ 



(i) inform potential changes to the country’s AML/CFT regime, including 
changes to laws, regulations and other measures; (ii) assist in the 
allocation and prioritisation of AML/CFT resources by competent 
authorities; and (iii) make information available for AML/CFT risk 
assessments conducted by financial institutions and DNFBPs. Countries 
should keep the assessments up-to-date, and should have mechanisms to 
provide appropriate information on the results to all relevant competent 
authorities and self-regulatory bodies (SRBs), financial institutions and 
DNFBPs. 

(i) แจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงดา้น AML/CFT ท่ีอาจจะมีข้ึน รวมถึง
การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรการอ่ืนๆ (ii) เพื่อช่วย
พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการจดัสรรและจดัลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากร
ดา้น AML/CFT (iii) จดัใหมี้ขอ้มลูสาํหรับการประเมินความเส่ียงดา้น 
AML/CFT ท่ีดาํเนินการโดยสถาบนัการเงินและ DNFBPs แต่ละประเทศ
ควรปรับปรุงการอยูเ่สมอ และควรมีกลไกในการแจง้ผลการประเมินใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง SRBs สถาบนัการเงินและ DNFBPs 

4. Higher risk -Where countries identify higher risks, they should ensure 
that their AML/CFT regime addresses these higher risks, and, without 
prejudice to any other measures taken by countries to mitigate these 
higher risks, either prescribe that financial institutions and DNFBPs take 
enhanced measures to manage and mitigate the risks, or ensure that this 
information is incorporated into risk assessments carried out by financial 
institutions and DNFBPs, in order to manage and mitigate risks 
appropriately. Where the FATF Recommendations identify higher risk 
activities for which enhanced or specific measures are required, all such 
measures must be applied, although the extent of such measures may vary 
according to the specific level of risk.  

4. ความเส่ียงสูง - ในกรณีท่ีมีความเส่ียงสูง ประเทศนั้นตอ้งหาวธีิแกปั้ญหา
ความเส่ียงท่ีสูงข้ึนดงักล่าว และกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs ใช้
มาตรการเขม้ในการบริหารจดัการและป้องกนัความเส่ียงโดยไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อมาตรการอ่ืนท่ีแต่ละประเทศไดด้าํเนินการไปเพ่ือบรรเทา
ความเส่ียงท่ีสูงข้ึนดงักล่าว หรือมิฉะนั้นกต็อ้งประมวลขอ้มูลน้ีไวใ้นการ
ประเมินความเส่ียงท่ีดาํเนินการโดยสถาบนัการเงินและ DNFBPs เพื่อ
บริหารจดัการและป้องกนัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ในกรณีท่ีขอ้แนะนาํ 
FATF ระบุใหท้ราบวา่มีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงข้ึน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้
มาตรการเขม้หรือมาตรการเฉพาะ มาแกไ้ขนั้น กต็อ้งนาํมาตรการเช่นวา่นั้น
ทั้งหมดมาใช ้ถึงแมว้า่มาตรการอาจจะมากนอ้ยตามระดบัของความเส่ียงก็
ตาม 

5. Lower risk -Countries may decide to allow simplified measures for 
some of the FATF Recommendations requiring financial institutions or 
DNFBPs to take certain actions, provided that a lower risk has been 
identified, and this is consistent with the country’s assessment of its 
money laundering and terrorist financing risks, as referred to in paragraph 
3. 

5. ความเส่ียงตํ่า (Lower risk) - แต่ละประเทศอาจใชม้าตรการอยา่งง่าย
สาํหรับขอ้แนะนาํ FATF บางขอ้ท่ีกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs 
ดาํเนินการโดยเฉพาะ โดยมีขอ้แมว้า่ตอ้งเป็นกรณีท่ีมีความเส่ียงตํ่า และ
สอดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้น AML/CFT ท่ีประเทศนั้นได้
ดาํเนินการแลว้ ตามท่ีอา้งถึงในขอ้ 3 ขา้งตน้ 

Independent of any decision to specify certain lower risk categories in line 
with the previous paragraph, countries may also allow financial 
institutions and DNFBPs to apply simplified customer due diligence 
(CDD) measures, provided that the requirements set out in section B 
below (“Obligations and decisions for financial institutions and 
DNFBPs”), and in paragraph 7 below, are met. 

นอกเหนือจากการพิจารณาระบุประเภทความเส่ียงท่ีถือวา่เป็นความเส่ียงตํ่า
ตามยอ่หนา้แรกแลว้แต่ละประเทศอาจอนุญาตใหส้ถาบนัการเงินและ 
DNFBPs นาํมาตรการ CDD ปกติมาใชไ้ด ้โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดในหมวด B (“หนา้ท่ีและการตดัสินใจของสถาบนัการเงิน
และ DNFBPs”) และขอ้ 7 ดงัมีรายละเอียดดา้นล่าง 

6. Exemptions -Countries may decide not to apply some of the FATF 
Recommendations requiring financial institutions or DNFBPs to take 
certain actions, provided:  

6. ข้อยกเว้น – แต่ละประเทศอาจงดเวน้ไม่ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ FATF บาง
ขอ้ ซ่ึงกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินหรือ DNFBPs ดาํเนินการในบางเร่ืองถา้หา
กวา่:- 

(a) there is a proven low risk of money laundering and terrorist financing; 
this occurs in strictly limited and justified circumstances; and it relates to a 
particular type of financial institution or activity, or DNFBP; or  

(a) มีการพิสูจน์แลว้วา่มีความเส่ียงนอ้ยท่ีจะเกิด ML และ TF ซ่ึงตอ้งเป็น
สภาพการณ์ท่ีเกิดไดอ้ยา่งจาํกดัและมีเหตุผลรองรับเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั
การเงินประเภทหน่ึงประเภทใดโดยเฉพาะหรือกิจกรรมทางการเงินอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ หรือ DNFBPs, หรือ 

(b) a financial activity (other than the transferring of money or value) is 
carried out by a natural or legal person on an occasional or very limited 
basis (having regard to quantitative and absolute criteria), such that there 
is low risk of money laundering and terrorist financing.  

(b) กิจกรรมทางการเงิน (นอกเหนือจากการโอนเงินหรือส่ิงมีมูลค่า) นั้น 
ดาํเนินการโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นบางคร้ังบางคราว หรือใน
ขอบเขตจาํกดั (ในแง่ปริมาณ และหลกัเกณฑต์ายตวั) ในระดบัท่ีมีความเส่ียง
นอ้ยท่ีจะเกิด ML และ TF  

While the information gathered may vary according to the level of risk, 
the requirements of Recommendation 11 to retain information should 
apply to whatever information is gathered.  

ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้นอาจจะผนัแปรและแตกต่างไปตามระดบั
ของความเส่ียง แต่ขอ้กาํหนดตามขอ้แนะนาํท่ี 11 ซ่ึงกาํหนดใหเ้กบ็รักษา
ขอ้มูลไว ้ควรนาํมาใชก้บัขอ้มูลใดๆ กต็ามท่ีรวบรวมมา 
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7. Supervision and monitoring of risk -Supervisors (or SRBs for 
relevant DNFBPs sectors) should ensure that financial institutions and 
DNFBPs are effectively implementing the obligations set out below. 
When carrying out this function, supervisors and SRBs should, as and 
when required in accordance with the Interpretive Notes to 
Recommendations 26 and 28, review the money laundering and terrorist 
financing risk profiles and risk assessments prepared by financial 
institutions and DNFBPs, and take the result of this review into 
consideration.  

7. การกาํกบัดูแลและการติดตามความเส่ียง -  ผูก้าํกบัดูแล (หรือ หน่วยงาน
ท่ีกาํกบัดูแลตนเอง (SRBs) ในภาค DNFBPs) ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่
สถาบนัการเงินและ DNFBPs ปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีอธิบายไวข้า้งล่างน้ี
อยา่งมีประสิทธิผล ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวนั้น ผูก้าํกบัดูแลและ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตนเอง ควรทบทวนตรวจสอบภาพประวติัความเส่ียง
ดา้น ML และ TF โดยรวม และการประเมินความเส่ียงท่ีสถาบนัการเงินและ 
DNFBPs จดัทาํข้ึน ทั้งน้ีเม่ือมีการกาํหนดใหด้าํเนินตามคาํอธิบายเพิ่มเติม
ของขอ้แนะนาํท่ี 26 และ 28 แลว้ใหน้าํผลของการทบทวนตรวจสอบนั้นมา
พิจารณา 

B. Obligations and decisions for financial institutions and DNFBPs  B. หน้าทีแ่ละการตดัสินใจของสถาบนัการเงนิและ DNFBPs 
8. Assessing risk -Financial institutions and DNFBPs should be required 
to take appropriate steps to identify and assess their money laundering and 
terrorist financing risks (for customers, countries or geographic areas; and 
products, services, transactions or delivery channels). They should 
document those assessments in order to be able to demonstrate their basis, 
keep these assessments up to date, and have appropriate mechanisms to 
provide risk assessment information to competent authorities and SRBs. 
The nature and extent of any assessment of money laundering and terrorist 
financing risks should be appropriate to the nature and size of the 
business. Financial institutions and DNFBPs should always understand 
their money laundering and terrorist financing risks, but competent 
authorities or SRBs may determine that individual documented risk 
assessments are not required, if the specific risks inherent to the sector are 
clearly identified and understood.  

8. การประเมนิความเส่ียง – ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs ใช้
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือระบุใหท้ราบถึงความเส่ียงของตนในดา้น ML และ 
TF แลว้ประเมินความเส่ียงดงักล่าว (สาํหรับลูกคา้ ประเทศต่างๆ หรือ
ดินแดนทางภมิูศาสตร์ และสาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ ธุรกรรมหรือช่องทาง
ในการบริการ) สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควรบนัทึกการประเมิน
ทั้งหลายเอาไว ้เพื่อใหส้ามารถแสดงถึงเหตุผลขั้นพื้นฐานในการประเมิน
นั้นได ้ควรปรับปรุงการประเมินนั้นใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัและควรมี
กลไกท่ีเหมาะสมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงแก่
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบและหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตนเอง ลกัษณะและขนาด
ของการประเมินความเส่ียงดา้น ML และ TF ใดๆ กต็าม ควรเหมาะสมกบั
ลกัษณะและขนาดของธุรกิจ สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควรเขา้ใจความ
เส่ียงดา้น ML และ TF ของตนอยูเ่สมอ แต่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ หรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลตนเอง อาจพิจารณาไม่ประเมินความเส่ียงของ
หน่วยงานกไ็ดห้ากมีการระบุและเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียง 

9. Risk management and mitigation -Financial institutions and DNFBPs 
should be required to have policies, controls and procedures that enable 
them to manage and mitigate effectively the risks that have been identified 
(either by the country or by the financial institution or DNFBP). They 
should be required to monitor the implementation of those controls and to 
enhance them, if necessary. The policies, controls and procedures should 
be approved by senior management, and the measures taken to manage 
and mitigate the risks (whether higher or lower) should be consistent with 
national requirements and with guidance from competent authorities and 
SRBs.  

9. การบริหารจัดการความเส่ียงและการบรรเทาความเส่ียง –  สถาบนั
การเงินและ DNFBPs ตอ้งมีนโยบาย  มาตรการควบคุม และขั้นตอนการ
ดาํเนินงานท่ีทาํใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs สามารถบริหารจดัการและ
บรรเทาความเส่ียงท่ีระบุทราบ (ไม่วา่จะโดยประเทศนั้น หรือโดยสถาบนั
การเงิน หรือ DNFBPs) อยา่งมีประสิทธิผล ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน
และ DNFBPs คอยติดตามการใชม้าตรการควบคุมดงักล่าวและใหป้รับปรุง
มาตรการดงักล่าวใหดี้ข้ึนเท่าท่ีจาํเป็น นโยบาย มาตรการควบคุม และ
ขั้นตอนสาํหรับการปฏิบติัควรไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารระดบัสูง 
และมาตรการท่ีนาํมาใชเ้พื่อบริหารจดัการและบรรเทาความเส่ียง (ไม่วา่จะ
เป็นความเส่ียงสูงหรือตํ่า) ควรสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดระดบัชาติพร้อมทั้ง
ไดรั้บแนวทางจากหน่วยงานผูรั้บผดิชอบและหน่วยงานกาํกบัดูแลตวัเอง 

10. Higher risk -Where higher risks are identified financial institutions 
and DNFBPs should be required to take enhanced measures to manage 
and mitigate the risks.  

10. ความเส่ียงสูง -  ในกรณีท่ีระบุวา่มีความเส่ียงสูง สถาบนัการเงินและ 
DNFBPs ตอ้งใชม้าตรการเขม้ เพื่อบริหารจดัการและบรรเทาความเส่ียง 

11. Lower risk -Where lower risks are identified, countries may allow 
financial institutions and DNFBPs to take simplified measures to manage 
and mitigate those risks 

11. ความเส่ียงตํ่า – ในกรณีท่ีมีความเส่ียงตํ่า แต่ละประเทศอาจอนุญาตให้
สถาบนัการเงินและ DNFBPs ใชม้าตรการอยา่งง่ายมาบริหารจดัการและ
บรรเทาความเส่ียงเหล่านั้นได ้

12. When assessing risk, financial institutions and DNFBPs should 
consider all the relevant risk factors before determining what is the level 
of overall risk and the appropriate level of mitigation to be applied. 
Financial institutions and DNFBPs may differentiate the extent of 

12. เม่ือทาํการประเมินความเส่ียง สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควร
พิจารณาปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดก่อนตดัสินวา่ความเส่ียงโดย
รวมอยูใ่นระดบัใด เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรเทาความเส่ียงในระดบั
เหมาะสม สถาบนัการเงินและ DNFBPs อาจแยกแยะใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่าง



measures, depending on the type and level of risk for the various risk 
factors (e.g. in a particular situation, they could apply normal CDD for 
customer acceptance measures, but enhanced CDD for ongoing 
monitoring, or vice versa).  

ของระดบัของมาตรการต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและระดบัความเส่ียง
ของปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงทั้งหลาย (เช่น ในสถานการณ์เฉพาะอยา่งหน่ึง
อยา่งใด สถาบนัการเงินและธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินอาจใชว้ธีิการ 
CDDแบบธรรมดาในการรับลูกคา้ แต่อาจใชว้ธีิการ CDDสาํหรับการ
ติดตามตรวจสอบต่อเน่ือง) 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 3 (MONEY 
LAUNDERING OFFENCE)  

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่3 (ความผดิฐานฟอกเงนิ) 

1. Countries should criminalise money laundering on the basis of the 
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the 
Palermo Convention).  

1. แต่ละประเทศควรกาํหนดให ้ML เป็นความผดิทางอาญาโดยอาศยั
พื้นฐานของอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการคา้ยาเสพติดและ
วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ปี ค.ศ. 1988 (หรือ อนุสญัญาเวยีนนา) และ
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 
ค.ศ. 2000 (หรือ อนุสญัญาพาเลอโม) 

2. Countries should apply the crime of money laundering to all serious 
offences, with a view to including the widest range of predicate offences. 
Predicate offences may be described by reference to all offences; or to a 
threshold linked either to a category of serious offences; or to the penalty 
of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach); 
or to a list of predicate offences; or a combination of these approaches.  

2. แต่ละประเทศควรนาํความผดิฐานฟอกเงินมาใชก้บัความผดิร้ายแรง
ทั้งหมดโดยควรมุ่งกาํหนดความผดิมูลฐานใหค้รอบคลุมขอบเขตกวา้งขวาง
ท่ีสุด ความผดิมูลฐานอาจอา้งถึงความผดิทั้งหมด หรือตามการกาํหนดโทษ
ในการกระทาํความผดิร้ายแรงประเภทหน่ึง หรือโทษจาํคุกท่ีใชก้บัความผดิ
มูลฐาน (threshold approach) หรือกาํหนดตามประเภทความผดิมูลฐาน
ต่างๆ หรือทุกวธีิรวมกนั 

3. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should, 
at a minimum, comprise all offences that fall within the category of 
serious offences under their national law, or should include offences that 
are punishable by a maximum penalty of more than one year’s 
imprisonment, or, for those countries that have a minimum threshold for 
offences in their legal system, predicate offences should comprise all 
offences that are punished by a minimum penalty of more than six months 
imprisonment. 

3. ในกรณีท่ีแต่ละประเทศใชว้ธีิ Threshold ความผดิมูลฐานทั้งหลาย อยา่ง
นอ้ยท่ีสุด ควรประกอบดว้ยความผดิทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในกรอบของความผดิ
ร้ายแรงตามกฎหมายในประเทศ หรือควรจะรวมความผดิท่ีกาํหนดโทษ
สูงสุดคือโทษจาํคุกมากกวา่ 1 ปีข้ึนไป หรือสาํหรับประเทศท่ีกาํหนด
ความผดิขั้นตํ่าในกฎหมาย ความผดิมูลฐานควรประกอบดว้ยความผดิ
ทั้งหมดท่ีมีบทลงโทษจาํคุกอยา่งนอ้ยมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

4. Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum, 
include a range of offences within each of the designated categories of 
offences. The offence of money laundering should extend to any type of 
property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the 
proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it 
should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence. 

4. ไม่วา่จะนาํวธีิใดมาใช ้อยา่งนอ้ยท่ีสุดแต่ละประเทศควรกาํหนดความผดิ
ตามประเภทของความผดิท่ี FATF กาํหนดไว ้ความผดิฐานฟอกเงินควร
ขยายไปครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นประเภทใดท่ีไดจ้ากอาชญากรรมไม่วา่จะ
โดยทางตรง หรือทางออ้ม และไม่วา่จะมีมูลค่าเท่าใด ในการพิสูจน์วา่
ทรัพยสิ์นไดจ้ากอาชญากรรมหรือไม่นั้น ไม่จาํเป็นตอ้งมีคาํพิพากษาวา่
บุคคลนั้นเป็นผูก้ระทาํความผดิมูลฐาน 

5. Predicate offences for money laundering should extend to conduct that 
occurred in another country, which constitutes an offence in that country, 
and which would have constituted a predicate offence had it occurred 
domestically. Countries may provide that the only prerequisite is that the 
conduct would have constituted a predicate offence, had it occurred 
domestically.  

5. ความผดิมูลฐานสาํหรับ ML ควรขยายไปครอบคลุมถึงการกระทาํท่ี
เกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงเป็นความผดิในประเทศนั้น และจะเป็น
ความผดิมูลฐานหากการกระทาํเกิดข้ึนในประเทศ แต่ละประเทศอาจ
กาํหนดไวว้า่เง่ือนไขเพียงประการเดียวท่ีตอ้งเกิดข้ึนก่อน กคื็อการกระทาํ
ดงักล่าวจะเป็นความผดิมูลฐานหากความผดิเกิดข้ึนภายในประเทศ  

6. Countries may provide that the offence of money laundering does not 
apply to persons who committed the predicate offence, where this is 
required by fundamental principles of their domestic law.  

6. แต่ละประเทศอาจกาํหนดวา่ความผดิฐานฟอกเงินไม่นาํมาใชก้บับุคคลผู ้
ซ่ึงกระทาํความผดิมูลฐาน หากเป็นหลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ 

7. Countries should ensure that:  7. แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ 
(a) The intent and knowledge required to prove the offence of money 
laundering may be inferred from objective factual circumstances.  

(a) เจตนาและความรู้ท่ีจาํเป็น ซ่ึงจะนาํมาพิสูจน์วา่เป็นความผดิฐานฟอกเงิน 
อาจอนุมานเอาจากสภาพการณ์ของความเป็นจริงท่ีเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง 
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(b) Effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions should 
apply to natural persons convicted of money laundering.  

(b) ควรใชม้าตรการลงโทษทางอาญาท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสม อีกทั้งมี
ผลเป็นการยบัย ั้งดว้ยกบับุคคลธรรมดาท่ีถูกศาลพิพากษาวา่มีความผดิฐาน
ฟอกเงิน 

(c) Criminal liability and sanctions, and, where that is not possible (due to 
fundamental principles of domestic law), civil or administrative liability 
and sanctions, should apply to legal persons. This should not preclude 
parallel criminal, civil or administrative proceedings with respect to legal 
persons in countries in which more than one form of liability is available. 
Such measures should be without prejudice to the criminal liability of 
natural persons. All sanctions should be effective, proportionate and 
dissuasive.  

(c) ความรับผดิทางอาญาและมาตรการลงโทษทางอาญา ซ่ึงถา้ใชไ้ม่ได ้
(เพราะหลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศไม่เอ้ือ) กใ็หใ้ช้
ความรับผดิและมาตรการลงโทษทางแพง่หรือทางปกครองกบันิติบุคคล 
การกระทาํดงักล่าวน้ีไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินคดีทางอาญา ทาง
แพง่ หรือทางปกครองกบันิติบุคคลไปพร้อมๆ กนั โดยเฉพาะในประเทศท่ี
มีความรับผดิมากกวา่รูปแบบเดียว มาตรการทั้งหลายดงักล่าวไม่ควรลบลา้ง
ความรับผดิทางอาญาของบุคคลธรรมดา การลงโทษทั้งหมดควรเป็นการ
ลงโทษท่ีสมัฤทธิผล เหมาะสมและมีผลเป็นการยบัย ั้ง 

(d) There should be appropriate ancillary offences to the offence of money 
laundering, including participation in, association with or conspiracy to 
commit, attempt, aiding and abetting, facilitating, and counselling the 
commission, unless this is not permitted by fundamental principles of 
domestic law.  

(d) ควรมีความผดิอนัดบัรอง ต่อเน่ืองจากความผดิฐานฟอกเงิน ซ่ึงรวมถึง
การมีส่วนร่วม การมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือการสมคบคิดท่ีจะกระทาํ พยายาม
จะกระทาํ ช่วยเหลือสนบัสนุน อาํนวยความสะดวกให ้และใหค้าํปรึกษาใน
การกระทาํความผดิ เวน้เสียแต่วา่หลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศไม่อนุญาตใหก้ระทาํได ้

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATIONS 4 AND 38 
(CONFISCATION AND PROVISIONAL MEASURES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่4 และ 38 (การริบและมาตรการช่ัวคราว) 

Countries should establish mechanisms that will enable their competent 
authorities to effectively manage and, when necessary, dispose of, 
property that is frozen or seized, or has been confiscated. These 
mechanisms should be applicable both in the context of domestic 
proceedings, and pursuant to requests by foreign countries. 

แต่ละประเทศควรสร้างกลไกใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของตนสามารถบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นท่ีถูกอายดัหรือถูกยดึ หรือถูกริบนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
และเม่ือจาํเป็นกใ็หส้ามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวออกไปได ้ กลไก
เหล่าน้ีควรใชไ้ดท้ั้งในบริบทของการดาํเนินคดีภายในประเทศ และในการ
ตอบสนองคาํร้องขอจากต่างประเทศ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 5 
(TERRORIST FINANCING OFFENCE) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่5 (ความผดิฐานให้ TF ) 

A. Objectives  A. วตัถุประสงค์ 
1. Recommendation 5 was developed with the objective of ensuring that 
countries have the legal capacity to prosecute and apply criminal sanctions 
to persons that finance terrorism. Given the close connection between 
international terrorism and, inter alia, money laundering, another 
objective of Recommendation 5 is to emphasise this link by obligating 
countries to include terrorist financing offences as predicate offences for 
money laundering. 

1. ขอ้แนะนาํท่ี 5 จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้ต่ละประเทศมีขีด
ความสามารถทางกฎหมายท่ีจะดาํเนินคดีและลงโทษทางอาญาแก่บุคคลท่ี
ให ้TF เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงระหวา่งการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ 
ML อยา่งใกลชิ้ด วตัถุประสงคอี์กประการหน่ึงของขอ้แนะนาํท่ี 5 คือการ
เนน้ใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงดงักล่าวโดยการผกูมดัใหแ้ต่ละประเทศตอ้ง
บญัญติัใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายเป็นความผดิมูลฐาน
ประการหน่ึงของความผดิใน ML  

B. Characteristics of the terrorist financing offence  B. ลกัษณะเฉพาะของความผดิฐานให้ TF  
2. Terrorist financing offences should extend to any person who wilfully 
provides or collects funds by any means, directly or indirectly, with the 
unlawful intention that they should be used, or in the knowledge that they 
are to be used, in full or in part: (a) to carry out a terrorist act(s); (b) by a 
terrorist organisation; or (c) by an individual terrorist.  

2. ความผดิฐาน TF ควรขยายไปถึงบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีจดัหาใหห้รือ
รวบรวมเงินใหด้ว้ยวธีิใดๆ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีเจตนา
ละเมิดกฎหมายท่ีจะใหน้าํเงินนั้นไปใช ้หรือโดยทราบวา่เงินดงักล่าวจะ
นาํไปใช ้ไม่วา่เตม็จาํนวนหรือบางส่วนเพื่อ (a) กระทาํการอนัเป็นการก่อ
การร้าย (b) ใหน้าํไปใชโ้ดยองคก์รก่อการร้าย หรือ (c) โดยผูก่้อการร้าย 

3. Criminalising terrorist financing solely on the basis of aiding and 
abetting, attempt, or conspiracy is not sufficient to comply with this 
Recommendation.  

3. การกาํหนดให ้TF เป็นความผดิทางอาญาโดยอาศยัแต่เพียงการช่วยเหลือ
พยายาม หรือการสมคบคิด แต่เพียงอยา่งเดียวเป็นพื้นฐานนั้น ไม่เพียง
พอท่ีจะถือไดว้า่เป็นการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ FATF ขอ้น้ี 

4. Terrorist financing offences should extend to any funds, whether from a 
legitimate or illegitimate source.  

4. ความผดิฐานให ้TF ควรขยายใหค้รอบคลุมไปถึงเงินใดๆท่ีสนบัสนุนการ
ก่อการร้าย ไม่วา่จะมาจากแหล่งท่ีถูกตอ้งชอบธรรม หรือแหล่งท่ีผดิ
กฎหมายกต็าม 



5. Terrorist financing offences should not require that the funds: (a) were 
actually used to carry out or attempt a terrorist act(s); or (b) be linked to a 
specific terrorist act(s).  

5. ความผดิฐานให ้TF ไม่ควรกาํหนดวา่เงินดงักล่าว (a) ตอ้งนาํมาใชจ่้าย
จริงในการก่อการร้าย หรือใชจ่้ายจริงเพื่อพยายามก่อการร้าย หรือ (b) ตอ้ง
เป็นเงินท่ีเก่ียวโยงกบัการก่อการร้ายคร้ังหน่ึงคร้ังใดหรือหลายคร้ังเป็นการ
เฉพาะ 

6. Countries should ensure that the intent and knowledge required to prove 
the offence of terrorist financing may be inferred from objective factual 
circumstances.  

6. แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เจตนาและการรู้ขอ้เทจ็จริงท่ี
จาํเป็นท่ีจะนาํมาพสูิจน์การกระทาํความผดิ TF นั้น อาจสนันิษฐานหรือ
อนุมานจากสภาวการณ์แวดลอ้มขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นกลางอยา่งแทจ้ริงกไ็ด ้

7. Effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions should apply 
to natural persons convicted of terrorist financing.  

7. การลงโทษทางอาญาท่ีมีประสิทธิผล เหมาะสมและมีผลเป็นการยบัย ั้ง 
นั้น ควรนาํมาใชก้บับุคคลธรรมดาท่ีศาลพิพากษาวา่มีความผดิฐานให ้TF  

8. Criminal liability and sanctions, and, where that is not possible (due to 
fundamental principles of domestic law), civil or administrative liability 
and sanctions, should apply to legal persons. This should not preclude 
parallel criminal, civil or administrative proceedings with respect to legal 
persons in countries in which more than one forms of liability is available. 
Such measures should be without prejudice to the criminal liability of 
natural persons. All sanctions should be effective, proportionate and 
dissuasive.  

8. ความรับผดิทางอาญาและการลงโทษทางอาญา และในกรณีท่ีความรับผดิ
ดงักล่าวเป็นไปไม่ได ้(ดว้ยเหตุผลอนัเน่ืองมาจากหลกัการขั้นพื้นฐานของ
กฎหมายภายในประเทศ) ความรับผดิหรือการลงโทษทางแพง่หรือทาง
ปกครอง ควรนาํมาใชก้บันิติบุคคล การกระทาํเช่นน้ีไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อ
การดาํเนินคดีทางอาญา ทางแพง่ หรือ ทางปกครองกบันิติบุคคลคู่ขนานกนั
ไปพร้อมๆกนัในประเทศซ่ึงมีรูปแบบของความรับผดิมากกวา่ 1 รูปแบบ 
มาตรการดงักล่าวไม่ควรเป็นผลเสียต่อความรับผดิทางอาญาของนิติบุคคล 
บทลงโทษทั้งหมดควรมีประสิทธิผลเหมาะสม และมีผลเป็นการยบัย ั้ง   

9. It should also be an offence to attempt to commit the offence of terrorist 
financing.  

9. ควรกาํหนดใหค้วามพยายามท่ีจะสนบัสนุนทางการเงินก่การก่อการร้าย
เป็นความผดิดว้ย 

10. It should also be an offence to engage in any of the following types of 
conduct 

10. ควรกาํหนดใหก้ารดาํเนินการใดๆ ดงัต่อไปน้ีเป็นความผดิดว้ย คือ 

(a) Participating as an accomplice in an offence, as set forth in paragraphs 
2 or 9 of this Interpretive Note;  

(a) การมีส่วนร่วมในฐานะผูส้มรู้ร่วมคิดในการกระทาํความผดิ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นวรรค 2 หรือ วรรค 9 ของคาํอธิบายเพิ่มเติมน้ี 

(b) Organising or directing others to commit an offence, as set forth in 
paragraphs 2 or 9 of this Interpretive Note;  

(b) การจดัตั้งคนอ่ืนหรือสัง่ใหผู้อ่ื้นกระทาํความผดิตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 2 
หรือวรรค 9 ของคาํอธิบายเพิ่มเติมน้ี 

(c) Contributing to the commission of one or more offence(s), as set forth 
in paragraphs 2 or 9 of this Interpretive Note, by a group of persons acting 
with a common purpose.  

(c) การมีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิประเภทหน่ึง หรือมากกวา่นั้น โดย
กลุ่มบุคคลท่ีกระทาํการดว้ยวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 2 
หรือ วรรค 9 ของคาํอธิบายเพิ่มเติมน้ี การมีส่วนร่วมเช่นนั้นใหถื้อวา่เป็น
การกระทาํโดยเจตนาและ 

Such contribution shall be intentional and shall either: (i) be made with the 
aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, 
where such activity or purpose involves the commission of a terrorist 
financing offence; or (ii) be made in the knowledge of the intention of the 
group to commit a terrorist financing offence. 

ให ้(i) ถือวา่กระทาํโดยมีเป้าประสงคจ์ะดาํเนินการใหกิ้จกรรมอนัเป็น
อาชญากรรม หรือ วตัถุประสงคใ์นการก่ออาชญากรรมของกลุ่มบรรลุผลใน
กรณีท่ีกิจกรรมหรือวตัถุประสงคด์งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ
ฐาน TF หรือ (ii) ใหถื้อวา่เป็นการกระทาํท่ีทราบถึงเจตนาของกลุ่มท่ีจะ
กระทาํความผดิฐาน TF 

11. Terrorist financing offences should apply, regardless of whether the 
person alleged to have committed the offence(s) is in the same country or 
a different country from the one in which the terrorist(s)/terrorist 
organisation(s) is located or the terrorist act(s) occurred/will occur.  

11. ควรนาํความผดิทั้งหลายท่ีเก่ียวกบั TF มาใชบ้งัคบั ไม่วา่บุคคลผูท่ี้ถูก
กล่าวหาวา่กระทาํความผดิดงักล่าว อยูใ่นประเทศเดียวกนักบัประเทศท่ี
ผูก่้อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้ายตั้งอยูห่รือไม่กต็าม หรือไม่วา่การก่อการ
ร้ายจะเกิดข้ึน หรือไม่กต็าม 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 6 (TARGETED 
FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO TERRORISM AND 
TERRORIST FINANCING) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่6 (การลงโทษทางการเงนิทีม่กีารกาํหนด
เป้าหมายในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการก่อการร้ายและ TF ) 

A. OBJECTIVE  A. วตัถุประสงค์ 
1. Recommendation 6 requires each country to implement targeted 
financial sanctions to comply with the United Nations Security Council 
resolutions that require countries to freeze, without delay, the funds or 
other assets, and to ensure that no funds and other assets are made 

1. ขอ้แนะนาํท่ี 6 กาํหนดใหแ้ต่ละประเทศดาํเนินการลงโทษทางการเงินท่ีมี
เป้าหมาย เพื่อปฏิบติัตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
ท่ีกาํหนดใหแ้ต่ละประเทศอายดัเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืน โดยมิชกัชา้ และให้
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่จะตอ้งไม่จดัใหมี้เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่หรือ
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available to or for the benefit of: (i) any person3 or entity designated by the 
United Nations Security Council (the Security Council) under Chapter VII 
of the Charter of the United Nations, as required by Security Council 
resolution 1267 (1999) and its successor resolutions4 ; or (ii) any person or 
entity designated by that country pursuant to Security Council resolution 
1373 (2001). 

เพื่อประโยชน์ของ (i) บุคคลหน่ึงบุคคลใด5 หรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงาน
ใด ท่ีคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (ต่อไปเรียกวา่ คณะมนตรี
ความมัน่คง) กาํหนดช่ือไว ้ภายใตห้มวดท่ี 7 ของกฎบตัรแห่งสหประชาชาติ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความ
มัน่คงและมติอ่ืนท่ีสืบต่อจากมติดงักล่าว6 หรือ (ii) บุคคลใดหรือหน่วยงาน
ใดท่ีกาํหนดช่ือโดยประเทศนั้นๆ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

2. It should be stressed that none of the obligations in Recommendation 6 
is intended to replace other measures or obligations that may already be in 
place for dealing with funds or other assets in the context of a criminal, 
civil or administrative investigation or proceeding, as is required by 
Recommendation 4 (confiscation and provisional measures)7. Measures 
under Recommendation 6 may complement criminal proceedings against a 
designated person or entity, and be adopted by a competent authority or a 
court, but are not conditional upon the existence of such proceedings. 
Instead, the focus of Recommendation 6 is on the preventive measures 
that are necessary and unique in the context of stopping the flow of funds 
or other assets to terrorist groups; and the use of funds or other assets by 
terrorist groups. In determining the limits of, or fostering widespread 
support for, an effective counter-terrorist financing regime, countries must 
also respect human rights, respect the rule of law, and recognise the rights 
of innocent third parties. 

2. ควรเนน้ย ํ้าวา่ไม่มีเจตนาใดๆท่ีจะนาํขอ้กาํหนดทั้งหลายท่ีมีอยูใ่น
ขอ้แนะนาํท่ี 6 มาใชแ้ทนมาตรการอ่ืน หรือพนัธกรณีอ่ืน ท่ีอาจมีใชอ้ยูแ่ลว้
ในการจดัการกบัเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืนในบริบทท่ีเก่ียวกบัการสืบสวน
สอบสวนหรือกระบวนพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพง่ หรือคดีทางปกครอง 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 4 (การริบและมาตรการชัว่คราว)8 มาตรการ
ทั้งหลายภายใตข้อ้แนะนาํท่ี 6 อาจเป็นมาตรการเสริมการดาํเนินคดีอาญากบั
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดช่ือ และเป็นมาตรการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
หรือศาล อาจรับไปปฏิบติั แต่ไม่ใช่มาตรการท่ีมีเง่ือนไขวา่จะนาํมาใชไ้ดก้็
ต่อเม่ือมีการดาํเนินคดีดงักล่าวอยู ่ตรงกนัขา้ม จุดเนน้ของขอ้แนะนาํท่ี 6 คือ
มาตรการป้องกนัท่ีจาํเป็นเฉพาะในบริบทท่ีเก่ียวกบัการสกดักั้นกระแสเงิน
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีจะส่งใหก้ลุ่มผูก่้อการร้าย และการใชเ้งินหรือทรัพยสิ์น
อ่ืนโดยกลุ่มผูก่้อการร้าย ในการกาํหนดขอบเขตหรือการส่งเสริมมาตรการ
ต่อตา้น TF ท่ีไดผ้ลนั้น แต่ละประเทศตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชน หลกันิติ
ธรรม และยอมรับสิทธิของบุคคลท่ีสามผูบ้ริสุทธ์ิ 

B. IDENTIFYING AND DESIGNATING PERSONS AND 
ENTITIES FINANCING OR SUPPORTING TERRORIST 
ACTIVITIES  

B. การระบุและการกาํหนดรายช่ือบุคคลและหน่วยงานทีใ่ห้ TF หรือ
สนับสนุนกจิกรรมก่อการร้าย 

3. For resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, designations 
relating to Al-Qaida are made by the 1267 Committee, and designations 
pertaining to the Taliban and related threats to Afghanistan are made by 
the 1988 Committee, with both Committees acting under the authority of 
Chapter VII of the Charter of the United Nations. For resolution 1373 

3. สาํหรับมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว การเก่ียวกบั
กลุ่มอลัไคดา้ กระทาํโดยคณะกรรมการมติ 1267 และการกาํหนด เก่ียวกบั
กลุ่มตาลีบนั และภยัคุกคามต่ออฟักานิสถานกระทาํโดยคณะกรรมการตาม
มติ 1988 โดยคณะกรรมการทั้งสองชุดน้ีกระทาํการตามอาํนาจภายใตห้มวด
ท่ี 7 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ สาํหรับมติ1373 (ค.ศ. 2001) นั้น การ

                                                            
3 Natural or legal person. 
4 Recommendation 6 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution 1267(1999) and any future UNSCRs which impose targeted financial 
sanctions in the terrorist financing context. At the time of issuance of this Interpretive Note, (February 2012), the successor resolutions to resolution 1267 (1999) are 
resolutions: 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 
(2011), and 1989 (2011). 
5 หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
6 ขอ้แนะนาํท่ี 6 ใหใ้ชก้บัมติของคณะมนตรีความมัน่คงทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และมติทั้งหลายท่ีสืบต่อจากมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ในเวลาต่อมา รวมทั้งมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงในอนาคตท่ีกาํหนดใหมี้การลงโทษทางการเงินโดยมีการกาํหนดเป้าหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการให ้TF  ในช่วงท่ีมีการออกบนัทึกการตีความฉบบัน้ี (กมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 2012-พ.ศ. 2555) มติทั้งหลายท่ีสืบต่อจากมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ไดแ้ก่มติต่อไปน้ีคือ มติ 1333 (ค.ศ. 2000), มติ 1363 (ค.ศ.2001), มติ 1390 (ค.ศ. 2002),  มติ 1452 (ค.ศ. 
2002), มติ 1455 (ค.ศ. 2003), มติ 1526 (ค.ศ. 2004), มติ 1617 (ค.ศ. 2005), มติ 1730 (ค.ศ. 2006), มติ 1735 (ค.ศ. 2006), มติ 1822 (ค.ศ. 2008), มติ 1904 (ค.ศ. 2009), มติ 1988 
(ค.ศ. 2011), และ มติ 1989 (ค.ศ. 2011) 
7 Based on requirements set, for instance, in the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)(the Vienna 
Convention) and the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (2000) (the Palermo Convention), which contain obligations regarding freezing, 
seizure and confiscation in the context of combating transnational crime. Additionally, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 
(1999)(the Terrorist Financing Convention) contains obligations regarding freezing, seizure and confiscation in the context of combating terrorist financing. Those 
obligations exist separately and apart from the obligations set forth in Recommendation 6 and the United Nations Security Council Resolutions related to terrorist 
financing. 
8 อาศยัขอ้กาํหนดท่ีมีอยูอ่นุสญัญาต่างๆ เช่น อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการคา้ยาเสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท (ค.ศ. 1988) (หรือเรียกวา่ อนุสญัญา
เวียนนา) และอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ (ค.ศ. 2000) (อนุสญัญาพาเลอโม) ซ่ึงกล่าวถึงพนัธกรณีเก่ียวกบัการอายดั การยดึ และ
การริบ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ นอกจากน้ี อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปราบปรามการให ้TF  (ค.ศ. 1999) (เรียกยอ่วา่ อนุสญัญาวา่ดว้ย 
TF ) ซ่ึงมีพนัธกรณีต่างๆเก่ียวกบัการอายดั การยดึ และการริบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้น TF พนัธกรณีทั้งหลายเหล่านั้น แยกจากและเป็นคนละเร่ืองกนักบัพนัธกรณีท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 6 และขอ้มติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวกบัการให ้TF  



(2001), designations are made, at the national or supranational level, by a 
country or countries acting on their own motion, or at the request of 
another country, if the country receiving the request is satisfied, according 
to applicable legal principles, that a requested designation is supported by 
reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the 
proposed designee meets the criteria for designation in resolution 1373 
(2001), as set forth in Section E. 

กาํหนดรายช่ือดาํเนินการในระดบัชาติ หรือนานาชาติ โดยประเทศหน่ึง
ประเทศใดหรือหลายประเทศจะดาํเนินการไปตามขอ้เสนอของตนหรือตาม
คาํร้องขอของอีกประเทศหน่ึง ถา้หากประเทศผูรั้บคาํร้องขอเห็นวา่เป็นไป
ตามหลกัการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู ่วา่การขอใหก้าํหนดช่ือผูก่้อการร้าย
นั้นมีเหตุอนัควรเช่ือหรือฐานเหตุผลอนัควรเช่ือหรือควรสงสยั หรือเช่ือได้
วา่การกาํหนดช่ือดงักล่าวสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑต์ามท่ีระบุไวใ้นมติ 
1373 (ค.ศ. 2001) ดงัท่ีอธิบายไวใ้นหมวด E 

4. Countries need to have the authority, and effective procedures or 
mechanisms, to identify and initiate proposals for designations of persons 
and entities targeted by resolution 1267 (1999) and its successor 
resolutions, consistent with the obligations set out in those Security 
Council resolutions9. Such authority and procedures or mechanisms are 
essential to propose persons and entities to the Security Council for 
designation in accordance with Security Council list-based programmes, 
pursuant to those Security Council resolutions. Countries also need to 
have the authority and effective procedures or mechanisms to identify and 
initiate designations of persons and entities pursuant to S/RES/1373 
(2001), consistent with the obligations set out in that Security Council 
resolution. Such authority and procedures or mechanisms are essential to 
identify persons and entities who meet the criteria identified in resolution 
1373 (2001), described in Section E/ A country’s regime to implement 
resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolution 1373 
(2001), should include the following necessary elements: 

4. แต่ละประเทศ จาํเป็นตอ้งมีอาํนาจหนา้ท่ีและขั้นตอนในการดาํเนินงาน
หรือกลไก ท่ีมีประสิทธิผล เพื่อระบุและริเร่ิมขอ้เสนอใหมี้การกาํหนด
บุคคลและหน่วยงานเป้าหมายตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอ่ืนท่ีสืบต่อ
มติดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตามพนัธกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นมติคณะมนตรีความ
มัน่คงดงักล่าว10 อาํนาจหนา้ท่ีและขั้นตอนหรือกลไกดงักล่าวจาํเป็นต่อการ
เสนอช่ือบุคคลหรือหน่วยงาน ต่อคณะมนตรีความมัน่คงเพื่อใหป้ระกาศ
กาํหนดตามแผนการดาํเนินงานของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีอาศยับญัชี
รายช่ือเป็นหลกั ทั้งน้ีเป็นไปตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมัน่คง แต่ละ
ประเทศจาํเป็นตอ้งมีอาํนาจหนา้ท่ีและขั้นตอนหรือกลไกท่ีมีประสิทธิผล 
เพื่อระบุและริเร่ิมการกาํหนดบุคคลและหน่วยงาน ตามมติ 1373 ของคณะ
มนตรีความมัน่คง (ค.ศ. 2001) โดยเป็นไปตามพนัธกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นมติ
คณะมนตรีความมัน่คงดงักล่าว  อาํนาจหนา้ท่ีและขั้นตอนหรือกลไก
ดงักล่าวจาํเป็นสาํหรับการระบุบุคคลและหน่วยงานตามหลกัเกณฑต์ามท่ี
ระบุไวใ้นมติ 1373 (ค.ศ. 2001) และอธิบายไวใ้นหมวด E ระบบของแต่ละ
ประเทศท่ีจะนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และ
มติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว ตลอดจนมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ควรรวม
องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นดงัต่อไปน้ี 

(a) Countries should identify a competent authority or a court as having 
responsibility for: 

(a) แต่ละประเทศ ควรกาํหนดหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหรือศาลท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการ 

(i) proposing to the 1267 Committee, for designation as appropriate, 
persons or entities that meet the specific criteria for designation, as set 
forth in Security Council resolution 1989 (2011) (on Al-Qaida) and related 
resolutions, if that authority decides to do so and believes that it has 
sufficient evidence to support the designation criteria;  

(i) เสนอรายช่ือบุคคลหรือหน่วยงานตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการ
กาํหนดช่ือต่อคณะกรรมการมติ 1267 เพื่อใหด้าํเนินการกาํหนดตามท่ีเห็น
เหมาะสม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมติ 1989 (ค.ศ. 2011) ของคณะมนตรีความ
มัน่คง (เก่ียวกบักลุ่มอลัไคดา้) และมติอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งถา้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
ดงักล่าวเห็นควรและเช่ือวา่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะนาํมาสนบัสนุน
หลกัเกณฑใ์นการกาํหนด  

(ii) proposing to the 1988 Committee, for designation as appropriate, 
persons or entities that meet the specific criteria for designation, as set 
forth in Security Council resolution 1988 (2011) (on the Taliban and those 
associated with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability 
and security of Afghanistan) and related resolutions, if that authority 
decides to do so and believes that it has sufficient evidence to support the 
designation criteria; and  

(ii) เสนอรายช่ือบุคคลหรือหน่วยงานตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการ
กาํหนดรายช่ือต่อคณะกรรมการมติ 1988 เพื่อใหด้าํเนินการกาํหนดตามท่ี
เห็นเหมาะสม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมติ 1988 (ค.ศ. 2011) ของคณะมนตรี
ความมัน่คง (เก่ียวกบักลุ่มตาลีบนั และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักลุ่มตาลีบนัใน
การก่อภยัคุกคามต่อสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงของ
อฟักานิสถาน) และมติอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งถา้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจดงักล่าวเห็น
ควรและเช่ือวา่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะนาํมาสนบัสนุนหลกัเกณฑใ์นการ
กาํหนด และ 

(iii) designating persons or entities that meet the specific criteria for 
designation, as set forth in resolution 1373 (2001), as put forward either 

(iii) กาํหนดรายช่ือบุคคลหรือหน่วยงานตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะของมติ 1373 
(ค.ศ. 2001) โดยประเทศนั้นๆ กาํหนดเองหรือเป็นไปตามคาํร้องขอของอีก

                                                            
9 The relevant Security Council resolutions do not require countries to identify persons or entities and submit these to the relevant United Nations Committees, but to have 
the authority and effective procedures and mechanisms in place to be able to do so. 
10 มติต่างๆของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้งมิไดก้าํหนดใหแ้ต่ละประเทศ ตอ้งระบุช่ือบุคคลหรือหน่วยงาน และยืน่ช่ือของบุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการของสหประชาชาติชุดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ใหมี้อาํนาจและขั้นตอนการดาํเนินงานและกลไกท่ีมีประสิทธิผลท่ีพร้อมนาํมาใชไ้ด ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการ
ดงักล่าวได ้
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on the country’s own motion or, after examining and giving effect to, if 
appropriate, the request of another country, if the country receiving the 
request is satisfied, according to applicable legal principles, that a 
requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable 
basis, to suspect or believe that the proposed designee meets the criteria 
for designation in resolution 1373 (2001), as set forth in Section E. 

ประเทศหน่ึง ตามท่ีเห็นเหมาะสมเม่ือไดต้รวจสอบคาํร้องขอของประเทศ
นั้นตามหลกัการทางกฎหมายแลว้เห็น วา่การกาํหนดรายช่ือดงัท่ีร้องขอมา
นั้นมีมูลเหตุอนัสมควรหรือมีฐานเหตุผลอนัควรสงสยัหรือควรเช่ือไดว้า่ ผู ้
ถูกกาํหนดรายช่ือนั้นมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดตาม
มติ 1373 (ค.ศ. 2001) จริง ดงัท่ีอธิบายไวใ้นหมวด E 

(b) Countries should have a mechanism(s) for identifying targets for 
designation, based on the designation criteria set out in resolution 1988 
(2011) and resolution 1989 (2011) and related resolutions, and resolution 
1373 (2001) (see Section E for the specific designation criteria of relevant 
Security Council resolutions). This includes having authority and effective 
procedures or mechanisms to examine and give effect to, if appropriate, 
the actions initiated under the freezing mechanisms of other countries 
pursuant to resolution 1373 (2001). To ensure that effective cooperation is 
developed among countries, countries should ensure that, when receiving 
a request, they make a prompt determination whether they are satisfied, 
according to applicable (supra-) national principles, that the request is 
supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or 
believe that the proposed designee meets the criteria for designation in 
resolution 1373 (2011), as set forth in Section E.  

(b) แต่ละประเทศควรมีกลไกสาํหรับการระบุทราบเป้าหมายท่ีจะกาํหนด
รายช่ือโดยอาศยัหลกัเกณฑก์ารกาํหนดตามท่ีกาํหนดไวใ้นมติ 1988 (ค.ศ. 
2011) และมติ 1989 (ค.ศ. 2011) ตลอดจนมติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมติ 1373 
(ค.ศ. 2001) (โปรดดูหมวด E สาํหรับหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนด
รายช่ือของมติคณะมนตรีความมัน่คงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) ขอ้น้ีรวมถึงการมี
อาํนาจหนา้ท่ีและขั้นตอนหรือกลไกท่ีมีประสิทธิผลท่ีจะตรวจสอบและ
ดาํเนินการถา้เห็นเหมาะสมใหก้ารกระทาํทั้งหลายท่ีริเร่ิมข้ึนภายใตก้ลไกใน
การอายดัของประเทศอ่ืนมีผลใชไ้ด ้ทั้งน้ีเป็นไปตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การพฒันาความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผลในหมู่ประเทศ
ต่างๆ แต่ละประเทศจึงควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เม่ือไดรั้บคาํร้องขอ 
ประเทศเหล่านั้นจะตอ้งสามารถตดัสินไดท้นัทีวา่ ตามหลกัการสากลหรือ
หลกัการระดบัชาติคาํร้องขอดงักล่าวมีหลกัฐานสนบัสนุนจากมูลเหตุอนั
สมควรหรือพื้นฐานเหตุผลอนัควรสงสยัหรือควรเช่ือไดว้า่ผูถู้กกาํหนด
รายช่ือตามท่ีเสนอมานั้นมีลกัษณะสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์ตามมติ 1373 
(ค.ศ. 2011) ดงัท่ีอธิบายไวใ้นหมวด E หรือไม่ 

(c) The competent authority(ies) should have appropriate legal authorities 
and procedures or mechanisms to collect or solicit as much information as 
possible from all relevant sources to identify persons and entities that, 
based on reasonable grounds, or a reasonable basis to suspect or believe, 
meet the criteria for designation in the relevant Security Council 
resolutions.  

(c) พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีอาํนาจและขั้นตอนในการดาํเนินงานตาม
กฎหมายหรือกลไกในการรวบรวมหรือขอขอ้มูลจากแหล่งท่ีเก่ียวขอ้งให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อระบุทราบตวัตนของบุคคลและหน่วยงาน 
เม่ืออาศยัมูลเหตุอนัสมควรหรือพื้นฐานอนัมีเหตุผลท่ีควรสงสยัหรือควรเช่ือ
ไดว้า่มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการกาํหนด ตามท่ีกาํหนดในมติ
ของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง 

(d) When deciding whether or not to make a (proposal for) designation, 
countries should apply an evidentiary standard of proof of “reasonable 
grounds” or “reasonable basis”. For designations under resolutions 1373 
(2001), the competent authority of each country will apply the legal 
standard of its own legal system regarding the kind and  quantum of 
evidence for the determination that “reasonable grounds” or “reasonable 
basis” exist for a decision to designate a person or entity, and thus initiate 
an action under a freezing mechanism. This is the case irrespective of 
whether the proposed designation is being put forward on the relevant 
country’s own motion or at the request of another country. Such 
(proposals for) designations should not be conditional upon the existence 
of a criminal proceeding.  

(d) เม่ือพิจารณาวา่ควรหรือไม่ท่ีจะ (ยืน่เสนอ) ใหมี้การกาํหนดรายช่ือแต่ละ
ประเทศควรใชม้าตรฐานการพิสูจน์หลกัฐานตามหลกัการวา่ดว้ย “มูลเหตุ
อนัสมควร” หรือ “พื้นฐานเหตุผลอนัสมควร” สาํหรับการกาํหนดรายช่ือ
ตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) นั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีของแต่ละประเทศตอ้งใช้
มาตรฐานกฎหมายของระบบกฎหมายของประเทศตนในแง่ท่ีเก่ียวกบั
ประเภทและจาํนวนหลกัฐานท่ีจะนาํมาใชใ้นการพิจารณาวา่ “มูลเหตุอนั
สมควร” หรือ “พื้นฐานเหตุผลอนัสมควร” นั้นมีอยูจ่ริงสาํหรับการตดัสินใจ
ท่ีจะกาํหนดตวับุคคลหรือหน่วยงาน แลว้จึงริเร่ิมดาํเนินการตามกลไกการ
อายดัทรัพยสิ์น การดาํเนินการตอ้งเป็นเช่นน้ี ไม่วา่การกาํหนดตามท่ีเสนอ
นั้นเป็นไปตามขอ้เสนอของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนัน่เอง หรือเป็นไปตามคาํ
ร้องขอของอีกประเทศหน่ึง (ขอ้เสนอใหมี้) การกาํหนดเช่นวา่นั้น ไม่ควรมี
เง่ือนไขวา่ตอ้งมีการดาํเนินคดีอาญาอยูแ่ลว้จึงจะดาํเนินการกาํหนดรายช่ือ
ได ้

(e) When proposing names to the 1267 Committee for inclusion on the Al-
Qaida Sanctions List, pursuant to resolution 1267 (1999) and its successor 
resolutions, countries should:  

(e) เม่ือมีการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการมติ 1267 เพื่อใหร้วมช่ือไวใ้นบญัชี
รายช่ือการลงโทษกลุ่มอลัไคดา้ ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอ่ืนท่ีสืบ
ต่อมติดงักล่าว แต่ละประเทศควร: 

(i) follow the procedures and standard forms for listing, as adopted by the 
1267 Committee;  

(i) ดาํเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบมาตรฐาน สาํหรับการข้ึนบญัชีรายช่ือ
ตามท่ีคณะกรรมการมติ 1267 ลงมติเห็นชอบ 

(ii) provide as much relevant information as possible on the proposed (ii) จดัหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัช่ือท่ีเสนอ 



name, in particular, sufficient identifying information to allow for the 
accurate and positive identification of individuals, groups, undertakings, 
and entities, and to the extent possible, the information required by 
Interpol to issue a Special Notice; 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มูลท่ีเพยีงพอแก่การระบุช่ือเพื่อใหก้ารระบุบุคคล 
กลุ่มบุคคล กิจการและหน่วยงานต่างๆถูกตอ้งและแน่นอน รวมทั้งขอ้มูลท่ี
ตาํรวจสากลตอ้งการเพื่อออกประกาศพิเศษ 

(iii) provide a statement of case which contains as much detail as possible 
on the basis for the listing, including: specific information supporting a 
determination that the person or entity meets the relevant criteria for 
designation (see Section E for the specific designation criteria of relevant 
Security Council resolutions); the nature of the information; supporting 
information or documents that can be provided; and details of any 
connection between the proposed designee and any currently designated 
person or entity. This statement of case should be releasable, upon request, 
except for the parts a Member State identifies as being confidential to the 
1267 Committee; and 

(iii) จดัหาสาํนวนของคดีใหซ่ึ้งเป็นสาํนวนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปไดเ้ก่ียวกบัเหตุผลในการข้ึนบญัชีรายช่ือ รวมถึงส่ิงต่อไปน้ีคือ ขอ้มลู
เฉพาะท่ีจะนาํมาสนบัสนุนการตดัสินวา่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นมีลกัษณะ
ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งสาํหรับการกาํหนดรายช่ือหรือไม่ (โปรดดู
หมวด E สาํหรับหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนดรายช่ือของมติท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะมนตรีความมัน่คง) ลกัษณะของขอ้มูล ขอ้มูลสนบัสนุนหรือ
เอกสารท่ีสามารถจะจดัหาใหไ้ด ้และรายละเอียดของความเช่ือมโยงระหวา่ง
บุคคลท่ีจะถูกกาํหนดกบับุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ท่ีถูกกาํหนดอยูใ่นบญัชี
รายช่ืออยูแ่ลว้ในปัจจุบนั สาํนวนของคดีดงักล่าวน้ีควรสามารถเปิดเผย
แจกจ่ายได ้เม่ือร้องขอ ยกเวน้เฉพาะส่วนท่ีประเทศสมาชิกระบุใหเ้ป็น
ความลบัเฉพาะสาํหรับคณะกรรมการมติ 1267 และ 

(iv) specify whether their status as a designating state may be made 
known.  

(iv) ระบุใหช้ดัเจนวา่สถานะของประเทศในฐานะเป็นรัฐท่ีผูอ้อกประกาศ
กาํหนดรายช่ือนั้นเปิดเผยไดห้รือไม่ 

(f) When proposing names to the 1988 Committee for inclusion on the 
Taliban Sanctions List, pursuant to resolution 1988 (2011) and its 
successor resolutions, countries should:  

(f) เม่ือมีการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการมติ 1988 เพื่อใหร้วมช่ือไวใ้นบญัชี
รายช่ือกลุ่มตาลีบนั ตามมติ 1988 (ค.ศ. 2011) และมติอ่ืนๆ ท่ีสืบต่อมติ
ดงักล่าวนั้น แต่ละประเทศควร: 

(i) follow the procedures for listing, as adopted by the 1988 Committee;  (i) ดาํเนินการตามขั้นตอนข้ึนบญัชีรายช่ือ ตามท่ีคณะกรรมการมติ 1988 ลง
มติเห็นชอบ 

(ii) provide as much relevant information as possible on the proposed 
name, in particular, sufficient identifying information to allow for the 
accurate and positive identification of individuals, groups, undertakings, 
and entities, and to the extent possible, the information required by 
Interpol to issue a Special Notice; and  

(ii) จดัหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัช่ือท่ีเสนอ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มูลท่ีเพยีงพอในการระบุทราบตวัตน เพื่อใหก้ารระบุ
บุคคล กลุ่มบุคคล กิจการและหน่วยงาน ถูกตอ้งและแน่นอน และขอ้มูลท่ี
ตาํรวจสากล ตอ้งการกค็วรจดัใหเ้ท่าท่ีจะใหไ้ดเ้พื่อนาํไปใชใ้นการออก
ประกาศพิเศษ และ 

(iii) provide a statement of case which contains as much detail as possible 
on the basis for the listing, including: specific information supporting a 
determination that the person or entity meets the relevant designation (see 
Section E for the specific designation criteria of relevant Security Council 
resolutions); the nature of the information; supporting information or 
documents that can be provided; and details of any connection between 
the proposed designee and any currently designated person or entity. This 
statement of case should be releasable, upon request, except for the parts a 
Member State identifies as being confidential to the 1988 Committee.  

(iii) จดัหาสาํนวนของคดีใหซ่ึ้งเป็นสาํนวนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปไดเ้ก่ียวกบัเหตุผลอนัเป็นพื้นฐานในการข้ึนบญัชีรายช่ือ รวมถึง 
ขอ้มูลเฉพาะท่ีจะนาํมาสนบัสนุนการพิจารณาวา่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นมี
ลกัษณะตรงตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งสาํหรับการกาํหนดรายช่ือหรือไม่ 
(โปรดดูหมวด E สาํหรับหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนดรายช่ือของมติท่ี
เก่ียวขอ้งของคณะมนตรีความมัน่คง) ลกัษณะของขอ้มูล ขอ้มูลสนบัสนุน
หรือเอกสารท่ีสามารถจะจดัหาใหไ้ด ้และรายละเอียดของความเช่ือมโยง
ระหวา่งบุคคลท่ีจะถูกกาํหนดกบับุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ท่ีถูกกาํหนดอยู่
ในบญัชีรายช่ืออยูแ่ลว้ในปัจจุบนั สาํนวนของคดีดงักล่าวน้ีควรสามารถ
เปิดเผยแจกจ่ายไดเ้ม่ือร้องขอยกเวน้เฉพาะส่วนท่ีประเทศสมาชิกระบุให้
เป็นความลบัเฉพาะสาํหรับคณะกรรมการมติ 1988 

(g) When requesting another country to give effect to the actions initiated 
under the freezing mechanisms that have been implemented pursuant to 
resolution 1373 (2001), the initiating country should provide as much 
detail as possible on: the proposed name, in particular, sufficient 
identifying information to allow for the accurate and positive 
identification of persons and entities; and specific information supporting 
a determination that the person or entity meets the relevant criteria for 
designation (see Section E for the specific designation criteria of relevant 

(g) เม่ือร้องขอใหอี้กประเทศหน่ึงดาํเนินการท่ีริเร่ิมข้ึนภายใตก้ลไกการ
อายดัตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ประเทศผูร้้องขอควรใหร้ายละเอียดมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั ช่ือท่ีเสนอมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ี
เพียงพอเพื่อใหก้ารระบุบุคคลและหน่วยงานถูกตอ้งแน่นอน และขอ้มูล
เจาะจงท่ีสนบัสนุนการตดัสินวา่บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าวมีลกัษณะตรง
ตามหลกัเกณฑส์าํหรับการกาํหนดรายช่ือ (โปรดดูหมวด E) สาํหรับ
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการกาํหนดรายช่ือของมติคณะ
มนตรีความมัน่คงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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Security Council resolutions).  
(h) Countries should have procedures to be able to operate ex parte against 
a person or entity who has been identified and whose (proposal for) 
designation is being considered.  

(h) แต่ละประเทศควรมีขั้นตอนท่ีสามารถดาํเนินการฝ่ายเดียวกบับุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีถูกระบุรายช่ือแลว้และเป็นบุคคลท่ีตกอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาใหเ้ป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 

C. FREEZING AND PROHIBITING DEALING IN FUNDS OR 
OTHER ASSETS OF DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES  

C. การอายดัและการห้ามดาํเนินการใดๆกบัเงนิหรือทรัพย์สินอืน่ของบุคคล
และหน่วยงานทีถู่กกาํหนด 

5. There is an obligation for countries to implement targeted financial 
sanctions without delay against persons and entities designated by the 
1267 Committee and 1988 Committee (in the case of resolution 1267 
(1999) and its successor resolutions), when these Committees are acting 
under the authority of Chapter VII of the Charter of the United Nations. 
For resolution 1373 (2001), the obligation for countries to take freezing 
action and prohibit the dealing in funds or other assets of designated 
persons and entities, without delay, is triggered by a designation at the 
(supra-)national level, as put forward either on the country’s own motion 
or at the request of another country, if the country receiving the request is 
satisfied, according to applicable legal principles, that a requested 
designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to 
suspect or believe that the proposed designee meets the criteria for 
designation in resolution 1373 (2001), as set forth in Section E.  

5. แต่ละประเทศมีพนัธะผกูพนัตอ้งนาํการลงโทษทางการเงินท่ีมีเป้าหมาย
ไปใชโ้ดยมิชกัชา้กบับุคคลและหน่วยงานท่ีถูกคณะกรรมการมติ 1267 และ
คณะกรรมการมติ 1988 กาํหนด (ในกรณีของมติ 1267 ค.ศ. 1999 และมติ
อ่ืนๆ ท่ีสืบต่อจากมติดงักล่าว) เม่ือคณะกรรมการเหล่าน้ีกระทาํการตาม
อาํนาจของหมวด 7 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ ในกรณีของมติ 1373 (ค.ศ. 
2001) นั้น พนัธะผกูพนัสาํหรับแต่ละประเทศท่ีจะตอ้งดาํเนินการโดยมิ
ชกัชา้ เพื่ออายดัและหา้มดาํเนินการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคลและ
หน่วยงานท่ีถูกกาํหนดจะเร่ิมจากการกาํหนดใน (เหนือ) ระดบัชาติ ตามท่ี
ประเทศนั้นริเร่ิมเสนอเองหรือตามคาํร้องขอของอีกประเทศหน่ึง ถา้
ประเทศผูรั้บคาํร้องขอเห็นวา่สอดคลอ้งตามหลกักฎหมายท่ีใชอ้ยูคื่อ การ
กาํหนดรายช่ือตามท่ีร้องขอนั้นมีหลกัฐานสนบัสนุนจากมูลเหตุอนัสมควร
หรือพื้นฐานเหตุผลอนัควรสงสยัหรือเช่ือไดว้า่ผูท่ี้จะถูกกาํหนดมีลกัษณะ
ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดตามมติ 1373 (ค.ศ. 2011) ดงัท่ี
อธิบายไวใ้นหมวด E 

6. Countries should establish the necessary legal authority and identify 
domestic competent authorities responsible for implementing and 
enforcing targeted financial sanctions, in accordance with the following 
standards and procedures:  

6. แต่ละประเทศควรจดัตั้งหน่วยงานทางกฎหมายท่ีจาํเป็นและมอบหมาย
หน่วยงานภายในประเทศท่ีทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการและบงัคบั
ใชก้ารลงโทษทางการเงินท่ีมีเป้าหมาย โดยเป็นไปตามมาตรฐานและ
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(a) Countries11 should require all natural and legal persons within the 
country to freeze, without delay and without prior notice, the funds or 
other assets of designated persons and entities. This obligation should 
extend to: all funds or other assets that are owned or controlled by the 
designated person or entity, and not just those that can be tied to a 
particular terrorist act, plot or threat; those funds or other assets that are 
wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by designated 
persons or entities; and the funds or other assets derived or generated from 
funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by 
designated persons or entities, as well as funds or other assets of persons 
and entities acting on behalf of, or at the direction of, designated persons 
or entities.  

(a) แต่ละประเทศ12 ควรกาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดท่ีอยู่
ภายในประเทศ ดาํเนินการโดยมิชกัชา้และโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ในการ
อายดัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด พนัธะ
ผกูพนัขอ้น้ีควรขยายครอบคลุมถึงส่ิงต่อไปน้ีคือ: เงินทั้งหมดหรือทรัพยสิ์น
อ่ืนทั้งหมดท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดนั้นเป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจ
ควบคุม และไม่ใช่เพียงเฉพาะเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีสามารถโยงเขา้กบัการก่อ
การร้าย แผน หรือภยัคุกคาม อยา่งหน่ึงอยา่งใดเท่านั้น, และเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดนั้นเป็นเจา้ของหรือมี
อาํนาจควบคุมทั้งหมด หรือร่วมกนัเป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจควบคุมร่วมกนั 
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม, ตลอดจนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าหรือเกิด
จากเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด เป็นเจา้ของ
หรือมีอาํนาจควบคุมโดยทางตรงหรือทางออ้ม ตลอดจนเงินหรือทรัพยสิ์น
อ่ืนของบุคคลและหน่วยงาน ท่ีกระทาํการในนามหรือดาํเนินการตามคาํ
บญัชาของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดช่ือ 

(b) Countries should prohibit their nationals, or any persons and entities 
within their jurisdiction, from making any funds or other assets, economic 
resources, or financial or other related services, available, directly or 

(b) แต่ละประเทศควรหา้มคนสญัชาติของตน หรือบุคคลและหน่วยงานใดๆ 
ท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของตน ไม่ใหจ้ดัหาเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด หรือ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือบริการทางการเงินหรือบริการอยา่งอ่ืนท่ี

                                                            
11 In the case of the European Union (EU), which is a supra-national jurisdiction under Recommendation 6, the EU law applies as follows. The assets of designated persons 
and entities are frozen by the EU regulations and their amendments. EU member states may have to take additional measures to implement the freeze, and all natural and 
legal persons within the EU have to respect the freeze and not make funds available to designated persons and entities. 
12 ในกรณีของสหภาพยโุรปซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีมีอาํนาจเหนือรัฐตามขอ้แนะนาํท่ี 6 กฎหมายของสหภาพยโุรป (EU) ใชบ้งัคบักบัส่ิงต่อไปน้ีคือ ทรัพยสิ์นของบุคคลและ
หน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ตอ้งอายดัตามระเบียบขอ้บงัคบัของ EU และบทแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว รัฐซ่ึงเป็นสมาชิกของ EU อาจตอ้งใชม้าตรการเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สามารถอายดั และบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายใน EU ทั้งหมดตอ้งปฏิบติัตามมาตรการอายดัและตอ้งไม่จดัหาเงินใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด 



indirectly, wholly or jointly, for the benefit of designated persons and 
entities; entities owned or controlled, directly or indirectly, by designated 
persons or entities; and persons and entities acting on behalf of, or at the 
direction of, designated persons or entities, unless licensed, authorised or 
otherwise notified in accordance with the relevant Security Council 
resolutions (see Section E below).  

เก่ียวขอ้งให ้โดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งหมดหรือร่วมกนัเพื่อประโยชน์
ของบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด, ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานท่ี
กระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด 
ยกเวน้แต่จะมีใบอนุญาต ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือมิฉะนั้นกไ็ดรั้บแจง้ตามมติ
ของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดดูหมวด E ขา้งล่าง) 

(c) Countries should have mechanisms for communicating designations to 
the financial sector and the DNFBPs immediately upon taking such action, 
and providing clear guidance, particularly to financial institutions and 
other persons or entities, including DNFBPs, that may be holding targeted 
funds or other assets, on their obligations in taking action under freezing 
mechanisms.  

(c) แต่ละประเทศควรมีกลไกในการติดต่อส่ือสารเพ่ือแจง้รายช่ือผูท่ี้ถูก
กาํหนดไปใหภ้าคการเงินและภาค DNFBPs ทราบโดยทนัทีเม่ือไดก้ระทาํ
การกาํหนดเช่นวา่นั้น และกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนให ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาํหรับสถาบนัการเงินและบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงรวมถึง 
DNFPBs ท่ีอาจจะถือครองเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้
ทราบถึงหนา้ท่ีของบุคคลและสถาบนัดงักล่าวท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามกลไก
การอายดัทรัพยสิ์น  

(d) Countries should require financial institutions and DNFBPs13 to report 
to competent authorities any assets frozen or actions taken in compliance 
with the prohibition requirements of the relevant Security Council 
resolutions, including attempted transactions, and ensure that such 
information is effectively utilised by the competent authorities.  

(d) แต่ละประเทศควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs14 รายงานต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบถึงทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีถูกอายดัหรือการดาํเนินการ
ใดๆ ท่ีกระทาํไปเพือ่ปฏิบติัตามขอ้หา้มท่ีกาํหนดไวใ้นมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความพยายามท่ีจะทาํธุรกรรม และควร
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวนั้นไปใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล 

(e) Countries should adopt effective measures which protect the rights of 
bona fide third parties acting in good faith when implementing the 
obligations under Recommendation 6.  

(e) แต่ละประเทศควรใชม้าตรการท่ีมีประสิทธิผลในการคุม้ครองสิทธิของ
บุคคลท่ีสาม ซ่ึงกระทาํการดว้ยความสุจริตในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายใต้
ขอ้แนะนาํท่ี 6  

D. DE-LISTING, UNFREEZING AND PROVIDING ACCESS TO 
FROZEN FUNDS OR OTHER ASSETS  

D. การปลดช่ือออกจากบญัชี การยกเลกิการอายดั และการจัดให้เข้าถึงเงนิ
หรือทรัพย์สินอืน่ทีถู่กอายดั 

7. Countries should develop and implement publicly known procedures to 
submit de-listing requests to the Security Council in the case of persons 
and entities designated pursuant to resolution 1267(1999) and its 
successor resolutions that, in the view of the country, do not or no longer 
meet the criteria for designation. In the event that the 1267 Committee or 
1988 Committee has de-listed a person or entity, the obligation to freeze 
no longer exists. In the case of de-listing requests related to Al-Qaida, 
such procedures and criteria should be in accordance with procedures 
adopted by the 1267 Committee under Security Council resolutions 1730 
(2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), and any 
successor resolutions. In the case of de-listing requests related to the 
Taliban and related threats to the peace, security and stability of 
Afghanistan, such procedures and criteria should be in accordance with 
procedures adopted by the 1988 Committee under Security Council 
resolutions 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 
(2011), and any successor resolutions.  

7. แต่ละประเทศควรพฒันาและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเปิดเผยในการยืน่
คาํร้องขอใหป้ลดช่ือออกจากบญัชีต่อคณะมนตรีความมัน่คงในกรณีของ
บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอ่ืนท่ี
สืบต่อจากมติดงักล่าว ซ่ึงเป็นมติท่ีแต่ละประเทศมีความเห็นวา่ไม่ตรงตาม
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดรายช่ือ หรือไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ใช้
ในการกาํหนดรายช่ืออีกต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการมติ 1267 หรือ
คณะกรรมการมติ 1988 ไดป้ลดช่ือบุคคลหรือหน่วยงานออกจากบญัชี
รายช่ือแลว้ ใหถื้อวา่หนา้ท่ีในการอายดัไม่มีอยูอี่กต่อไป ในกรณีท่ีคาํร้อง
ขอใหป้ลดรายช่ือออกจากบญัชี (de-listing requests) ซ่ึงเก่ียวกบักลุ่มอลั
ไคดา้ ขั้นตอนและหลกัเกณฑด์งักล่าวควรเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
คณะกรรมการมติ 1267 ลงมติรับตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงคือ มติ 
1730 (ค.ศ. 2006),  มติ 1735 (ค.ศ. 2006) มติ 1822 (ค.ศ. 2008) มติ 1904 
(ค.ศ. 2009) มติ 1989 (ค.ศ. 2011) และมติใดๆ ท่ีสืบต่อมติเหล่านั้น ในกรณี
ของคาํร้องขอปลดช่ือออกจากบญัชีรายช่ือ ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบักลุ่มตาลี
บนัและเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามต่อสนัติภาพ ความมัน่คงและเสถียรภาพของ
อฟักานิสถาน ขั้นตอนและหลกัเกณฑเ์ช่นวา่นั้นควรเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
คณะกรรมการมติ 1988 ลงมติรับ ตามมติคณะมนตรีความมัน่คงคือ มติ 
1730 (ค.ศ. 2006) มติ 1735 (ค.ศ. 2006) มติ 1822 (ค.ศ. 2008) มติ 1904 
(ค.ศ. 2009) มติ 1988 (ค.ศ. 2011) และมติใดๆ ท่ีสืบต่อมติเหล่านั้น 

                                                            
13 Security Council resolutions apply to all natural and legal persons within the country. 
14 ใหใ้ชม้ติของคณะมนตรีความมัน่คงกบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในประเทศ 
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8. For persons and entities designated pursuant to resolution 1373 (2001), 
countries should have appropriate legal authorities and procedures or 
mechanisms to delist and unfreeze the funds or other assets of persons and 
entities that no longer meet the criteria for designation. Countries should 
also have procedures in place to allow, upon request, review of the 
designation decision before a court or other independent competent 
authority.  

8. สาํหรับบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดรายช่ือตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) 
แต่ละประเทศควรมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายท่ีเหมาะสม และขั้นตอนหรือ
กลไกในการปลดช่ือออกจากบญัชีและยกเลิกการอายดัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
ของบุคคลและหน่วยงานท่ีไม่มีลกัษณะตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
กาํหนดรายช่ืออีกต่อไป แต่ละประเทศควรมีกระบวนการเพื่อทบทวน
ตรวจสอบเม่ือไดรั้บคาํร้องขอใหท้บทวนตรวจสอบการตดัสินใจในการ
กาํหนดรายช่ือโดยยืน่ต่อศาลหรือหน่วยงานอิสระอ่ืน 

9. For persons or entities with the same or similar name as designated 
persons or entities, who are inadvertently affected by a freezing 
mechanism (i.e. a false positive), countries should develop and implement 
publicly known procedures to unfreeze the funds or other assets of such 
persons or entities in a timely manner, upon verification that the person or 
entity involved is not a designated person or entity.  

9. สาํหรับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบับุคคล
หรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดรายช่ือ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากกลไกการอายดั
โดยบงัเอิญ (false positive) แต่ละประเทศควรพฒันาจดัทาํขั้นตอนอยา่ง
เปิดเผยเพื่อยกเลิกการอายดัเงินหรือทรัพยสิ์นของบุคคลหรือหน่วยงานเช่น
วา่นั้นโดยเร็วเม่ือไดต้รวจสอบพิสูจน์แลว้วา่ บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดรายช่ือ 

10. Where countries have determined that funds or other assets of persons 
and entities designated by the Security Council, or one of its relevant 
sanctions committees, are necessary for basic expenses, for the payment of 
certain types of fees, expenses and service charges, or for extraordinary 
expenses, countries should authorise access to such funds or other assets 
in accordance with the procedures set out in Security Council resolution 
1452 (2002) and any successor resolutions. On the same grounds, 
countries should authorise access to funds or other assets, if freezing 
measures are applied to persons and entities designated by a (supra-) 
national country pursuant to resolution 1373 (2001) and as set out in 
resolution 1963 (2010). 

10. ในกรณีท่ีแต่ละประเทศไดพ้ิจารณาเห็นวา่เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ของ
บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดรายช่ือโดยคณะมนตรีความมัน่คงหรือ
โดยคณะกรรมการวา่ดว้ยการลงโทษคณะใดคณะหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีความ
จาํเป็นสาํหรับค่าใชจ่้ายพื้นฐาน หรือสาํหรับจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท 
หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ตลอดจนค่าบริการหรือค่าใชจ่้ายสาํหรับรายจ่ายพิเศษ 
แต่ละประเทศควรมอบอาํนาจใหส้ามารถเขา้ถึงเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าว
ได ้โดยเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกล่าวไวใ้นมติ 1452 (ค.ศ. 2002) ของคณะ
มนตรีความมัน่คงและมติใดๆ ท่ีสืบต่อมติดงักล่าว ดว้ยเหตุผลเดียวกนัน้ี แต่
ละประเทศควรมอบอาํนาจใหเ้ขา้ถึงเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ถา้มีการนาํ
มาตรการอายดัมาใชก้บับุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดรายช่ือโดย
ประเทศอ่ืนตามมติ 1373 (ค.ศ. 2001) และตามท่ีกาํหนดในมติ 1963 (ค.ศ. 
2010) 

11. Countries should provide for a mechanism through which a designated 
person or entity can challenge their designation, with a view to having it 
reviewed by a competent authority or a court. With respect to designations 
on the Al-Qaida Sanctions List, countries should inform designated 
persons and entities of the availability of the United Nations Office of the 
Ombudsperson, pursuant to resolution 1904 (2009), to accept de-listing 
petitions. 

11. แต่ละประเทศควรกาํหนดใหมี้กลไกท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด
รายช่ือสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการโตแ้ยง้การท่ีตนตกเป็นผูท่ี้ถูกกาํหนด 
โดยมีเจตนาท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลไดท้บทวนตรวจสอบการ
กาํหนดดงักล่าว เก่ียวกบัการกาํหนดในบญัชีรายช่ือกลุ่มอลัไคดา้ แต่ละ
ประเทศควรแจง้ใหบุ้คคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ไดท้ราบวา่มี
สาํนกังานผูต้รวจการสหประชาชาติ ตามมติ 1904 (ค.ศ. 2009) ท่ีจะคอย
รับคาํร้องเพื่อขอปลดช่ือออกจากบญัชีรายช่ือดงักล่าว 

12. Countries should have mechanisms for communicating de-listings and 
unfreezings to the financial sector and the DNFBPs immediately upon 
taking such action, and providing adequate guidance, particularly to 
financial institutions and other persons or entities, including DNFBPs, that 
may be holding targeted funds or other assets, on their obligations to 
respect a de-listing or unfreezing action.  

12. แต่ละประเทศควรมีกลไกในการแจง้เร่ืองการปลดช่ือออกจากบญัชี และ
การยกเลิกการอายดัไปยงัภาคส่วนทางการเงินและ DNFBPs โดยทนัทีเม่ือ
ไดด้าํเนินการปลดรายช่ือและยกเลิกการอายดัดงักล่าวและควรมีแนวทางใน
การปฏิบติัอยา่งเพียงพอใหแ้ก่สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมถึง DNFBPs ท่ีอาจจะกาํลงัถือครองเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตกเป็น
เป้าหมาย เพื่อใหท้ราบถึงหนา้ท่ีของสถาบนัและบุคคลเหล่านั้นท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามการปลดช่ือออกจากบญัชีหรือการยกเลิกการอายดัทรัพย ์

E. UNITED NATIONS DESIGNATION CRITERIA  E. หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดรายช่ือของสหประชาชาต ิ
13. The criteria for designation as specified in the relevant United Nations 
Security Council resolutions are:  

13. หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดรายช่ือตามท่ีกาํหนดไวใ้นมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 



(a) Security Council resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and their 
successor resolutions15 

(a) มติคณะมนตรีความมัน่คงที ่1267 (ค.ศ. 1999) และมติที ่1989 (ค.ศ. 
2011) และมติทีสื่บต่อมติเหล่านี ้16 

(i) any person or entity participating in the financing, planning, 
facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in 
conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of; 
supplying, selling or transferring arms and related materiel to; recruiting 
for; or otherwise supporting acts or activities of Al-Qaida, or any cell, 
affiliate, splinter group or derivative thereof17; or  

(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีเขา้ร่วมในการใหเ้งินสนบัสนุน วางแผน 
อาํนวยความสะดวก เตรียมการ หรือกระทาํการ หรือกิจกรรมโดยร่วมมือ
กนัภายใตช่ื้อ หรือในนาม หรือ เป็นการสนบัสนุน หรือจดัหาเสบียงให ้ขาย
หรือโอนอาวธุและสรรพาวธุ ท่ีเก่ียวขอ้งให ้เกณฑผ์ูค้นให ้หรือมิฉะนั้นก็
เป็นการสนบัสนุนการกระทาํหรือกิจกรรมของกลุ่มอลัไคดา้ หรือ กลุ่มยอ่ย
ใด กลุ่มในเครือ กลุ่มท่ีแยกออกมา หรือกลุ่มท่ีเป็นอนุพนัธ์มาจากกลุ่ม
ทั้งหลายเหล่านั้น18 หรือ 

(ii) any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by any 
person or entity designated under subsection 13(a)(i), or by persons acting 
on their behalf or at their direction.  

(ii) กิจการใดๆ ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานใดๆท่ีถูกกาํหนดภายใต ้หมวดยอ่ย 
13 (a) (i) หรือผูก้ระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาของบุคคลเหล่านั้น เป็น
เจา้ของหรือมีอาํนาจควบคุมไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

(b) Security Council resolutions 1267 (1999), 1988 (2011) and their 
successor resolutions:  

(b) มติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมัน่คง มติ 1988 (ค.ศ. 2011) 
และมติทีสื่บต่อมตดิงักล่าว 

(i) any person or entity participating in the financing, planning, 
facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in 
conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of; 
supplying, selling or transferring arms and related materiel to; recruiting 
for; or otherwise supporting acts or activities of those designated and other 
individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban 
in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan; 
or  

(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเขา้ร่วมในการใหเ้งินสนบัสนุน การวางแผน 
การอาํนวยความสะดวก การเตรียมการ หรือกระทาํการหรือกิจกรรม
ทั้งหลายโดยเป็นการเช่ือมโยงกบัหรือภายใตช่ื้อของ หรือในนามของ หรือ
เป็นการสนบัสนุน เขา้ร่วมในการจดัหาเสบียงให ้หรือขาย หรือโอนอาวธุ
และสรรพาวธุท่ีเก่ียวขอ้งให ้หรือเขา้ร่วมในการเกณฑผ์ูค้นให ้หรือมิฉะนั้น
กเ็ขา้ร่วมในการสนบัสนุนการกระทาํหรือกิจกรรมของผูท่ี้ถูกกาํหนดรายช่ือ
และบุคคลอ่ืน กลุ่มอ่ืน การดาํเนินการอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวโยงกบั
กลุ่มตาลีบาน ในการก่อภยัคุกคามต่อสนัติภาพ เสถียรภาพและความมัน่คง
ของอฟักานิสถาน หรือ 

(ii) any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by any 
person or entity designated under subsection 13(b) (i) of this 
subparagraph, or by persons acting on their behalf or at their direction. 

(ii) การดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นของหรือมีอาํนาจควบคุมในทางตรงหรือ
ทางออ้มโดยบุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีถูกกาํหนดตามหมวดยอ่ย ขอ้ 13 (b) 
(i) ของวรรคยอ่ยน้ีหรือโดยบุคคลผูก้ระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาของ
บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าว 

(c) Security Council resolution 1373 (2001): (c) มติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรีความมัน่คง คอื 
(i) any person or entity who commits or attempts to commit terrorist acts, 
or who participates in or facilitates the commission of terrorist acts;  

(i) บุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํหรือพยายามจะกระทาํการก่อการร้าย 
หรือผูซ่ึ้งเขา้ร่วมหรืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การก่อการร้าย 

(ii) any entity owned or controlled, directly or indirectly, by any person or 
entity designated under subsection 13(c) (i) of this subparagraph; or  

(ii) หน่วยงานใดท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดภายใตห้มวดยอ่ย 
(subsection) ขอ้ 13 (c) (i) ของวรรคยอ่ยเป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจควบคุม 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 

(iii) any person or entity acting on behalf of, or at the direction of, any 
person or entity designated under subsection 13(c) (i) of this 
subparagraph.  

(iii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาการ
ของบุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีถูกกาํหนดตวัภายใตห้มวดยอ่ยท่ี 13 (c) (i) 
ของวรรคยอ่ยน้ี 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 7 TARGETED 
FINANCIAL SANCTIONS RELATED TO PROLIFERATION) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่7 (บทลงโทษทางการเงนิทีม่เีป้าหมาย
เกีย่วกบัการแพร่ขยายอาวุธ) 

A. OBJECTIVE  A. วตัถุประสงค์ 

                                                            
15 Recommendation 6 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution 1267(1999). At the time of issuance of this Interpretive Note, (February 
2012) , the successor resolutions to resolution 1267 (1999) are: resolutions 1333 (2000), 1367 (2001), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 
1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), and 1989 (2011). 
16 ใหใ้ชข้อ้แนะนาํท่ี 6 กบัมติในปัจจุบนัและมติในเวลาต่อมาทั้งหมดท่ีสืบต่อจากมติ 1267 (ค.ศ. 1999) ในช่วงท่ีมีการออกบนัทึกการตีความฉบบัน้ี (เดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 
2012)  มติทั้งหลายท่ีสืบต่อมติ 1267 (ค.ศ.1999) คือ มติดงัต่อไปน้ี มติ 1333 (ค.ศ. 2000), มติ1367 (ค.ศ. 2001), มติ 1390 (ค.ศ. 2002), มติ 1455 (ค.ศ. 2003), มติ 1526 (ค.ศ. 
2004), มติ 1617 (ค.ศ. 2005), มติ 1735 (ค.ศ. 2006), มติ 1822 (ค.ศ. 2008), มติ 1904 (ค.ศ. 2009), มติ 1988 (ค.ศ. 2011),และมติ 1989 (ค.ศ. 2011 
17 OP2 of resolution 1617 (2005) further defines the criteria for being “associated with” Al-Qaida or Usama bin Laden. 
18 OP2 ของมติ 1617 (ค.ศ. 2005)  ใหค้าํนิยามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์า่ดว้ย  “การเช่ือมโยงกบั” อลัไคดา้ หรือ อูซามา บิลลาเดน 
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1. Recommendation 7 requires countries to implement targeted financial 
sanctions19 to comply with United Nations Security Council resolutions 
that require countries to freeze, without delay, the funds or other assets of, 
and to ensure that no funds and other assets are made available to, and for 
the benefit of, any person20 or entity designated by the United Nations 
Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 
pursuant to Security Council resolutions that relate to the prevention and 
disruption of the financing of proliferation of weapons of mass 
destruction21 

1. ขอ้แนะนาํท่ี 7 กาํหนดใหแ้ต่ละประเทศดาํเนินนาํการลงโทษทางการเงิน
แก่ผูท่ี้ถูกกาํหนดเป็นเป้าหมาย22 เพื่อปฏิบติัตามมติของคณะมนตรีความ
มัน่คงแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงกาํหนดใหแ้ต่ละประเทศตอ้งดาํเนินการโดยมิ
ชกัชา้เพื่ออายดัเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคล หรือหน่วยงานใดๆท่ีคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนดรายช่ือไว ้ตามหมวด 7 ของกฎ
บตัรแห่งสหประชาชาติ นอกจากน้ียงักาํหนดใหแ้ต่ละประเทศใช้
บทลงโทษทางการเงินดงักล่าวเพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีจดัหาไวใ้หเ้พื่อผลประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด23 
หรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดท่ีคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติกาํหนดภายใตห้มวด 7 ของกฎบตัรแห่งสหประชาชาติ โดย
เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและยบัย ั้งการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงั
ทาํลายลา้งสูง24  

2. It should be stressed that none of the requirements in Recommendation 
7 is intended to replace other measures or obligations that may already be 
in place for dealing with funds or other assets in the context of a criminal, 
civil or administrative investigation or proceeding, as is required by 
international treaties or Security Council resolutions relating to weapons 
of mass destruction non-proliferation.25 The focus of Recommendation 7 
is on preventive measures that are necessary and unique in the context of 
stopping the flow of funds or other assets to proliferators or proliferation; 
and the use of funds or other assets by proliferators or proliferation, as 
required by the United Nations Security Council (the Security Council). 

2. ควรเนน้ย ํ้าวา่ไม่มีเจตนาใดๆท่ีจะนาํขอ้กาํหนดทั้งหลายท่ีมีอยูใ่น
ขอ้แนะนาํท่ี 7 มาใชแ้ทนมาตรการอ่ืน หรือพนัธะผกูพนัอ่ืน ท่ีอาจมีใชอ้ยู่
แลว้ในการจดัการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนในบริบทท่ีเก่ียวกบัการสืบสวน
สอบสวนหรือกระบวนพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพง่ หรือคดีทางปกครอง 
โดยท่ีมาตรการอ่ืนหรือพนัธะผกูพนัอ่ืนดงักล่าวท่ีเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้
ในสนธิสญัญาระหวา่งประเทศหรือมติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไม่แพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้ง
สูง26 จุดเนน้ของขอ้แนะนาํท่ี 7 คือการมีมาตรการป้องกนัท่ีจาํเป็นเฉพาะใน
บริบทของการสกดักั้นกระแสเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีส่งใหแ้ก่ผูท้าํการแพร่
ขยายอาวธุ หรือเพือ่การแพร่ขยายอาวธุ และการใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
โดยผูแ้พร่ขยายอาวธุ หรือเพื่อการแพร่ขยายอาวธุตามท่ีคณะมนตรีความ
มัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนด (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่คณะมนตรีความ

                                                            
19 Recommendation 7 is focused on targeted financial sanctions. However, it should be noted that the relevant United Nations Security Council Resolutions are much 
broader and prescribe other types of sanctions (such as travel bans) and other types of financial provisions (such as activity-based financial prohibitions and vigilance 
provisions). With respect to other types of financial provisions, the FATF has issued non-binding guidance, which jurisdictions are encouraged to consider in their 
implementation of the relevant UNSCRs. With respect to targeted financial sanctions related to the financing of proliferation of weapons of mass destruction, the FATF 
has also issued non-binding guidance, which jurisdictions are encouraged to consider in their implementation of the relevant UNSCRs. 
20 Natural or legal person. 
21 Recommendation 7 is applicable to all current Security Council resolutions applying targeted financial sanctions relating to the financing of proliferation of weapons of 
mass destruction, any future successor resolutions, and any future Security Council resolutions which impose targeted financial sanctions in the context of the financing of 
proliferation of weapons of mass destruction. At the time of issuance of this Recommendation, (February 2012), the Security Council resolutions applying targeted 
financial sanctions relating to the financing of proliferation of weapons of mass destruction are: resolutions 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 
(2009), and 1929 (2010). 
22 ขอ้แนะนาํท่ี 7 เนน้ไปท่ีมาตรการลงโทษทางการเงินท่ีมีการกาํหนดเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม ควรตั้งขอ้สงัเกตวา่มติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในแต่ละเร่ืองนั้นกินความกวา้งกวา่และกาํหนดโทษประเภทต่างๆ (เช่น การหา้มการเดินทาง) และขอ้กาํหนดท่ีเป็นบทบญัญติัทางการเงินอ่ืนๆ (เช่น บทบญัญติัวา่ดว้ยขอ้หา้ม
ทางการเงินท่ีพิจารณากิจกรรมและบทบญัญติัวา่ดว้ยการเฝ้าระวงัทางการเงิน) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางการเงินประเภทอ่ืนๆนั้น FATFไดอ้อกคู่มือท่ีไม่มีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ซ่ึงประเทศต่างๆ ควรพิจารณานาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการนาํมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆไปดาํเนินการใหบ้รรลุผล ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ลงโทษทางการเงินโดยมีการกาํหนดเป้าหมาย ซ่ึงเก่ียวโยงกบัการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง (WMD) นั้น FATF ไดอ้อกคู่มือท่ี
ไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมาย ซ่ึงประเทศต่างๆ ควรพิจารณานาํไปใชเ้ม่ือประเทศเหล่านั้นนาํมติท่ีเก่ียวขอ้งของคณะมนตรีความมัน่คงไปดาํเนินการใหบ้รรลุผล 
23 Natural or legal person หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
24 ใหใ้ชข้อ้แนะนาํท่ี 7 กบัมติทั้งหมดของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีใชวิ้ธีการลงโทษทางการเงินโดยการกาํหนดเป้าหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใหเ้งิน
สนบัสนุนแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัในการทาํลายลา้งสูง และมติอ่ืนใดท่ีสืบต่อมติเหล่านั้นในอนาคต ตลอดจนมติใดๆของคณะมนตรีความมัน่คง ท่ีจะออกมาในอนาคต 
ซ่ึงจะใชวิ้ธีการลงโทษทางการเงินโดยการกาํหนดเป้าหมาย ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินใหแ้ก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง ในช่วงท่ีมีการ
ออกขอ้แนะนาํ FATF ขอ้น้ี (กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2012) มติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีใชวิ้ธีการลงโทษทางการเงินโดยการกาํหนดเป้าหมาย ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใหก้าร
สนบัสนุนทางการเงินใหแ้ก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูงนั้น ไดแ้ก่ มติ 1718 (ค.ศ. 2006), มติ 1737 (ค.ศ. 2006), มติ 1747 (ค.ศ. 2007), มติ 1803 (ค.ศ. 2008), มติ 
1874 (ค.ศ. 2009), และ มติ 1929 (ค.ศ. 2010). 
25 Based on requirements set, for instance, in the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Biological and Toxin Weapons Convention, the Chemical Weapons Convention, 
and Security Council resolution 1540 (2004). Those obligations exist separately and apart from the obligations set forth in Recommendation 7 and its interpretive note. 
26 จากขอ้กาํหนดท่ีระบุไว ้เช่น ขอ้กาํหนดในสนธิสญัญาป้องกนัการแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ อนุสญัญาวา่ดว้ยอาวธุชีวภาพและสารพิษ อนุสญัญาวา่ดว้ยอาวธุเคมี และมติ 
1540 (ค.ศ. 2004) ของคณะมนตรีความมัน่คง พนัธะผกูพนัเหล่าน้ีแยกจากพนัธะผกูพนัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 7 และบนัทึกการตีความสาํหรับขอ้แนะนาํดงักล่าวน้ี 



มัน่คง) 
B DESIGNATIONS  B. การกาํหนด 
3. Designations are made by the Security Council in annexes to the 
relevant resolutions, or by the Security Council Committees established 
pursuant to these resolutions. There is no specific obligation upon United 
Nations Member States to submit proposals for designations to the 
relevant Security Council Committees. However, in practice, the 
Committees primarily depend upon requests for designation by Member 
States. Security Council resolutions1718 (2006) and 1737(2006) provide 
that the relevant Committees shall promulgate guidelines as may be 
necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by 
these resolutions. 

3. คณะมนตรีความมัน่คงมีอาํนาจในการกาํหนดรายช่ือโดยระบุไวใ้น
ภาคผนวกต่อทา้ยมติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการของคณะมนตรีความ
มัน่คงท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติเหล่าน้ี รัฐท่ีเป็นสมาชิกของสหประชาชาติไม่มี
พนัธกรณีท่ีกาํหนดใหต้อ้งยืน่เสนอใหก้าํหนดรายช่ือต่อคณะกรรมการของ
คณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรกต็ามในทางปฏิบติั ในเบ้ืองตน้
คณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงอาจอาศยัคาํร้องขอใหจ้าก
ประเทศสมาชิกไดเ้สนอรายช่ือ มติ 1718 (ค.ศ.2006) และมติ 1737 (ค.ศ. 
2006) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งประกาศกาํหนดแนวทางตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การนาํมาตรการทั้งหลายท่ีกาํหนดไวใ้นมติ
ดงักล่าวไปดาํเนินการใหบ้รรลุผล 

4. Countries could consider establishing the authority and effective 
procedures or mechanisms to propose persons and entities to the Security 
Council for designation in accordance with relevant Security Council 
resolutions which impose targeted financial sanctions in the context of the 
financing of proliferation of weapons of mass destruction. In this regard, 
countries could consider the following elements: 

4. แต่ละประเทศควรพิจารณาจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีและ
กระบวนการหรือกลไกในการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิผล เพื่อเสนอช่ือ
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
เพื่อใหก้าํหนดรายช่ือตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
มติท่ีกาํหนดใหใ้ชม้าตรการลงโทษทางการเงินแก่ผูท่ี้ถูกกาํหนดเป็น
เป้าหมายฐานใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงั
ทาํลายลา้งสูง ในแง่น้ีแต่ละประเทศอาจพิจารณาองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

(a) identifying a competent authority(ies), either executive or judicial, as 
having responsibility for:  

(a) กาํหนดหน่วยงานซ่ึงอาจเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการกไ็ด ้ใหมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(i) proposing to the 1718 Sanctions Committee, for designation as 
appropriate, persons or entities that meet the specific criteria for 
designation as set forth in resolution 1718 (2006) and its successor 
resolutions27, if that authority decides to do so and believes that it has 
sufficient evidence to support the designation criteria (see Section E for 
the specific designation criteria associated with relevant Security Council 
resolutions); and  

(i) เสนอต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยการลงโทษตามมติ 1718 เพื่อใหก้าํหนด
บุคคลหรือหน่วยงานตามท่ีเห็นสมควร ท่ีมีลกัษณะตรงกบัหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดไวใ้นมติ 1718 (ค.ศ.2006) และมติอ่ืนๆท่ีสืบต่อมติดงักล่าว28  หาก
หน่วยงานดงักล่าวตดัสินใจจะกาํหนดรายช่ือ และเช่ือวา่มีหลกัฐานเพียงพอ
ในการสนบัสนุนหลกัเกณฑก์ารกาํหนดดงักล่าว (โปรดดูหมวด E เก่ียวกบั
หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนดรายช่ือซ่ึงเช่ือมโยงกบัมติท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะมนตรีความมัน่คง) และ 

(ii) proposing to the 1737 Sanctions Committee, for designation as 
appropriate, persons or entities that meet the criteria for designation as set 
forth in resolution 1737 (2006) and its successor resolutions29, if that 
authority decides to do so and believes that it has sufficient evidence to 
support the designation criteria (see Section E for the specific designation 
criteria associated with relevant Security Council resolutions).  

(ii) เสนอต่อคณะกรรมการมติ 1737 วา่ดว้ยการลงโทษ เพื่อใหก้าํหนด
บุคคลหรือหน่วยงานตามท่ีเห็นสมควร ท่ีมีลกัษณะตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ใช้
ในการกาํหนดรายช่ือดงัท่ีกาํหนดไวใ้นมติ 1737 (ค.ศ. 2006) และมติอ่ืนๆท่ี
สืบต่อมติดงักล่าว30 ถา้หน่วยงานดงักล่าวตดัสินใจจะกาํหนดรายช่ือ และ
เช่ือวา่มีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนุนตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนด
ดงักล่าว (โปรดดูหมวด E เก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนดรายช่ือ
ซ่ึงเช่ือมโยงกบัมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

(b) having a mechanism(s) for identifying targets for designation, based 
on the designation criteria set out in resolutions 1718 (2006), 1737 (2006), 
and their successor resolutions (see Section E for the specific designation 

(b) มีกลไก สาํหรับการระบุทราบเป้าหมายท่ีจะกาํหนดรายช่ือ โดยอาศยั
หลกัเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นมติ 1718 (ค.ศ. 2006) มติ 1737 (ค.ศ. 2006) 
และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว (โปรดดูหมวด E เก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ฉพาะ

                                                            
27 Recommendation 7 is applicable to all current and future successor resolutions to resolution1718 (2006). At the time of issuance of this Interpretive Note, (February 
2012), the successor resolutions to resolution 1718 (2006) are: resolution 1874 (2009). 
28 ใหใ้ชข้อ้แนะนาํท่ี 7 กบัมติปัจจุบนัของคณะมนตรีความมัน่คงและมติในอนาคตท่ีสืบต่อจากมติ 1718 (ค.ศ. 2006) ในช่วงท่ีมีการออกคาํอธิบายเพ่ิมเติมฉบบัน้ี (กมุภาพนัธ์ 
2012) มติท่ีสืบต่อจากมติ 1718 (คศ. 2006) ไดแ้ก่ มติ 1874 (ค.ศ. 2009) 
29 Recommendation 7 is applicable to all current and future successor resolutions to S/RES/1737 (2006). At the time of issuance of this Interpretive Note, (February 2012) , 
the successor resolutions to resolution 1737 (2006) are: resolution 1747 (2007), resolution 1803 (2008), and resolution 1929 (2010). 
30 ใหใ้ชข้อ้แนะนาํท่ี 7 กบัมติของคณะมนตรีความมัน่คงในปัจจุบนัและมติในอนาคตทั้งหมดท่ีสืบต่อจากมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ในช่วงท่ีมีการออกคาํอธิบายเพ่ิมเติมฉบบัน้ี 
(กมุภาพนัธ์ 2012) มติท่ีสืบต่อจากมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ไดแ้ก่ มติ 1747 (2007) และมติ 1929 (ค.ศ. 2010) 
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criteria of relevant Security Council resolutions). Such procedures should 
ensure the determination, according to applicable (supra-) national 
principles, whether reasonable grounds or a reasonable basis exists to 
propose a designation.  

ในการกาํหนดรายช่ือซ่ึงเป็นมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ขั้นตอนในการดาํเนินการเช่นวา่นั้น ควรประกนัใหมี้การพิจารณาตาม
หลกัการแห่งชาติหรือหลกัการสากลวา่มีมูลเหตุอนัสมควรหรือพื้นฐาน
เหตุผลอนัสมควรท่ีจะเสนอใหมี้การกาํหนดรายช่ือหรือไม่ก ็

(c) having appropriate legal authority, and procedures or mechanisms, to 
collect or solicit as much information as possible from all relevant sources 
to identify persons and entities that, based on reasonable grounds, or a 
reasonable basis to suspect or believe, meet the criteria for designation in 
the relevant Security Council resolutions.  

(c) มีอาํนาจตามกฎหมายท่ีเหมาะสมและมีขั้นตอนในการดาํเนินงานหรือมี
กลไกในการรวบรวมหรือขอขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อระบุทราบตวัตนของบุคคลและหน่วยงาน ซ่ึง
ตามมูลเหตุอนัสมควรเช่ือ หรือพื้นฐานเหตุผลอนัสมควรสงสยัหรือควรเช่ือ
ไดว้า่เป็นบุคคลและหน่วยงานท่ีมีลกัษณะตรงตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนด
รายช่ือตามท่ีกาํหนดในมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง 

(d) when deciding whether or not to propose a designation, taking into 
account the criteria in Section E of this interpretive note. For proposals of 
designations, the competent authority of each country will apply the legal 
standard of its own legal system, taking into consideration human rights, 
respect for the rule of law, and in recognition of the rights of innocent 
third parties.  

(d) เม่ือพิจารณาวา่ควรเสนอใหมี้การกาํหนดรายช่ือหรือไม่ โดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑต่์างๆในหมวด E ของคาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้น้ีสาํหรับการเสนอให้
มีการกาํหนดช่ือนั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีของแต่ละประเทศจะใชม้าตรฐาน
กฎหมายของระบบกฎหมายของประเทศตน โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
การเคารพหลกันิติธรรมและการยอมรับสิทธิของบุคคลท่ีสามผูบ้ริสุทธ์ิ 

(e) when proposing names to the 1718 Sanctions Committee, pursuant to 
resolution 1718 (2006) and its successor resolutions, or to the 1737 
Sanctions Committee, pursuant to resolution 1737 (2006) and its successor 
resolutions, providing as much detail as possible on 

(e) เม่ือเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ 1718 วา่ดว้ยการลงโทษ ซ่ึงเป็นไปตาม
มติ 1718 ปี ค.ศ. 2006 และมติอ่ืนท่ีสืบต่อจากมติดงักล่าว หรือต่อ
คณะกรรมการ 1737 วา่ดว้ยการลงโทษซ่ึงเป็นไปตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006) 
และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว โดยใหร้ายละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ไดด้งัน้ี 

(i) the proposed name, in particular, sufficient identifying information to 
allow for the accurate and positive identification of persons and entities; 
and  

(i) ช่ือท่ีเสนอมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลระบุทราบตวัตนบุคคลและ
หน่วยงานอยา่งเพยีงพอเพ่ือใหมี้ความถูกตอ้งท่ีสุด 

(ii) specific information supporting a determination that the person or 
entity meets the relevant criteria for designation (see Section E for the 
specific designation criteria of relevant Security Council resolutions).  

(ii) ขอ้มูลเฉพาะท่ีจะสนบัสนุนการพิจารณาวา่บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าว
นั้นมีลกัษณะตรงกบัหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการกาํหนดรายช่ือ (โปรดดู
หมวด E วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการกาํหนดตามมติของคณะมนตรี
ความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

(f) having procedures to be able, where necessary, to operate ex parte 
against a person or entity who has been identified and whose proposal for 
designation is being considered.  

(f) มีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีสามารถดาํเนินการฝ่ายเดียวกบับุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีถูกระบุรายช่ือได ้และเป็นผูท่ี้ตกอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาให้
เป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 

C. FREEZING AND PROHIBITING DEALING IN FUNDS OR 
OTHER ASSETS OF DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES  

C. การอายดัและการห้ามการดาํเนินการกบัเงนิหรือทรัพย์สินอืน่ของบุคคล
และหน่วยงานทีถู่กกาํหนด 

5. There is an obligation for countries to implement targeted financial 
sanctions without delay against persons and entities designated:  

5. แต่ละประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งดาํเนินการโดยมิชกัชา้ในการใช้
มาตรการลงโทษทางการเงินท่ีกาํหนดเป้าหมายกบับุคคลและหน่วยงานท่ี
ถูกกาํหนดดงัน้ี 

(a) in the case of resolution 1718 (2006) and its successor resolutions, by 
the Security Council in annexes to the relevant resolutions, or by the 1718 
Sanctions Committee of the Security Council; and  

(a) ในกรณีของมติ 1718 (ค.ศ. 2006) และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าวโดย
คณะมนตรีความมัน่คง ในภาคผนวกต่อทา้ยมติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโดย
คณะกรรมการ 1718 วา่ดว้ยการลงโทษของคณะมนตรีความมัน่คง และ 

(b) in the case of resolution 1737 (2006) and its successor resolutions, by 
the Security Council in annexes to the relevant resolutions, or by the 1737 
Sanctions Committee of the Security Council,  

(b) ในกรณีของมติ 1737 (ค.ศ. 2006) และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว โดย
คณะมนตรีความมัน่คง ในภาคผนวกต่อทา้ยมติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโดย
คณะกรรมการ 1737 วา่ดว้ยการลงโทษตามมติของคณะมนตรีความมัน่คง 

when these Committees are acting under the authority of Chapter VII of 
the Charter of the United Nations.  

เม่ือคณะกรรมการเหล่าน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาํนาจในหมวด 7 แห่งกฎบตัร
สหประชาชาติ 

6. Countries should establish the necessary legal authority and identify 6. แต่ละประเทศควรจดัตั้งหน่วยงานตามกฎหมาย และระบุหน่วยงาน



competent domestic authorities responsible for implementing and 
enforcing targeted financial sanctions, in accordance with the following 
standards and procedures:  

ภายในประเทศท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัตามและการบงัคบัใชม้าตรการ
ลงโทษทางการเงินท่ีกาํหนดเป้าหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานและ
ขั้นตอนในการดาํเนินงานต่อไปน้ี 

(a) Countries31 should require all natural and legal persons within the 
country to freeze, without delay and without prior notice, the funds or 
other assets of designated persons and entities. This obligation should 
extend to: all funds or other assets that are owned or controlled by the 
designated person or entity, and not just those that can be tied to a 
particular act, plot or threat of proliferation; those funds or other assets 
that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by 
designated persons or entities; and the funds or other assets derived or 
generated from funds or other assets owned or controlled directly or 
indirectly by designated persons or entities, as well as funds or other 
assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of 
designated persons or entities. 

(a) แต่ละประเทศ32 ควรกาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดท่ีอยู่
ในประเทศดาํเนินการโดยมิชกัชา้และโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ในการอายดั
เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด พนัธะผกูพนั
ดงักล่าวน้ีควรครอบคลุมถึงส่ิงต่อไปน้ีคือ: เงินทั้งหมดหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
ทั้งหมดท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดเป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจควบคุม
และไม่ใช่เพียงเฉพาะเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีสามารถโยงเขา้กบัการกระทาํ
เฉพาะเจาะจงอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือแผน หรือภยัคุกคามจากการแพร่ขยาย
อาวธุ ตลอดจนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งหลายซ่ึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูก
กาํหนดเป็นเจา้ของทั้งหมด หรือเป็นเจา้ของร่วม หรือมีอาํนาจควบคุม
ทั้งหมดโดยทางตรงหรือทางออ้ม และเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าจากหรือ
เกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดนั้นเป็น
เจา้ของ หรือมีอาํนาจควบคุมโดยตรงหรือโดยทางออ้ม ตลอดจนเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคลและหน่วยงานท่ีกระทาํการในนามหรือดาํเนินการ
ตามคาํบญัชาของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดช่ือ 

(b) Countries should ensure that any funds or other assets are prevented 
from being made available by their nationals or by any persons or entities 
within their territories, to or for the benefit of designated persons or 
entities unless licensed, authorised or otherwise notified in accordance 
with the relevant Security Council resolutions (see Section E below).  

(b) แต่ละประเทศ จะตอ้งป้องกนัไม่ใหพ้ลเมืองของตนหรือบุคคลหน่ึง
บุคคลใดหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดท่ีอยูใ่นประเทศของตน สามารถ
นาํเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไปใชไ้ด ้หรือ จดัหาใหเ้พื่อประโยชน์ของ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ยกเวน้แต่จะมีใบอนุญาต หรือไดรั้บมอบ
อาํนาจ หรือมิฉะนั้นกไ็ดรั้บแจง้ตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ี
เก่ียวขอ้ง (โปรดดูหมวด E ขา้งล่าง) 

(c) Countries should have mechanisms for communicating designations to 
financial institutions and DNFBPs immediately upon taking such action, 
and providing clear guidance, particularly to financial institutions and 
other persons or entities, including DNFBPs, that may be holding targeted 
funds or other assets, on their obligations in taking action under freezing 
mechanisms.  

(c) แต่ละประเทศควรมีกลไกในการติดต่อส่ือสารเพ่ือแจง้รายช่ือผูท่ี้ถูก
กาํหนดไปใหส้ถาบนัการเงินและธุรกิจและ DNFBPs ไดท้ราบทนัทีและ
กาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนให ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน
และบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน รวมถึงธุรกิจและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีมิใช่
สถาบนัการเงินท่ีอาจจะถือครองเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเป็นเป้าหมาย ใหไ้ด้
ทราบถึงหนา้ท่ีของตนในการดาํเนินการตามกลไกในการอายดัทรัพยสิ์น 

(d) Countries should require financial institutions and DNFBPs33 to report 
to competent authorities any assets frozen or actions taken in compliance 
with the prohibition requirements of the relevant Security Council 
resolutions, including attempted transactions, and ensure that such 
information is effectively utilised by competent authorities.  

(d) แต่ละประเทศควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินและธุรกิจและผูป้ระกอบ
วชิาชีพท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน34  ตอ้งรายงานต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ
ถึงเร่ืองทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีถูกอายดั หรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีกระทาํไปเพื่อ
ปฏิบติัตามขอ้หา้มตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง
ความพยายามท่ีจะทาํธุรกรรมดว้ย และแต่ละประเทศควรดาํเนินการให้
มัน่ใจวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวนั้นไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

(e) Countries should adopt effective measures which protect the rights of 
bona fide third parties acting in good faith when implementing the 
obligations under Recommendation 7.  

(e) แต่ละประเทศควรใชม้าตรการท่ีมีประสิทธิผลในการคุม้ครองสิทธิของ
บุคคลท่ีสามซ่ึงกระทาํการดว้ยความสุจริตในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายใต้
ขอ้แนะนาํท่ี 7 

(f) Countries should adopt appropriate measures for monitoring, and (f) แต่ละประเทศควรนาํมาตรการท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการติดตามตรวจสอบ

                                                            
31 In the case of the European Union (EU), which is considered a supra-national jurisdiction under Recommendation 7 by the FATF, the assets of designated persons and 
entities are frozen under EU regulations (as amended). EU member states may have to take additional measures to implement the freeze, and all natural and legal persons 
within the EU have to respect the freeze and not make funds available to designated persons and entities. 
32 ในกรณีของสหภาพยโุรป (EU) ซ่ึงถือวา่เป็นองคก์ารท่ีมีเขตอาํนาจเหนือรัฐตามขอ้แนะนาํท่ี 7 นั้น ใหอ้ายดัทรัพยสิ์นของบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของ EU (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้) รัฐท่ีเป็นสมาชิกของ EU อาจตอ้งใชม้าตรการเพ่ิมเติมเพ่ือดาํเนินการอายดั และบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดใน 
EU ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการอายดั และตอ้งไม่จดัหาเงินทุนใหมี้ไวส้าํหรับบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด  
33 Security Council resolutions apply to all natural and legal persons within the country. 
34 ใหใ้ชม้ติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
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ensuring compliance by, financial institutions and DNFBPs with the 
relevant laws or enforceable means governing the obligations under 
Recommendation 7. Failure to comply with such laws, or enforceable 
means should be subject to civil, administrative or criminal sanctions.  

และดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินและ DNFBPs ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือวธีิการท่ีอาจบงัคบัไดซ่ึ้งนาํมากาํกบัควบคุมใหมี้
การปฏิบติัตามพนัธะผกูพนัในขอ้แนะนาํท่ี 7 ถา้หากไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
หรือวธีิการท่ีอาจบงัคบัไดด้งักล่าว สถาบนัการเงินและ DNFBPs ควรอยูใ่น
ข่ายท่ีจะถูกลงโทษทางแพง่ ทางปกครอง หรือ ทางอาญา 

D DE-LISTING, UNFREEZING AND PROVIDING ACCESS TO 
FROZEN FUNDS OR OTHER ASSETS  

D. การปลดช่ือออกจากบญัชี การยกเลกิอายดั และการจัดหาวธีิให้เข้าถึงเงนิ
หรือทรัพย์สินอืน่ทีถู่กอายดั 

7. Countries should develop and implement publicly known procedures to 
submit de-listing requests to the Security Council in the case of designated 
persons and entities, that, in the view of the country, do not or no longer 
meet the criteria for designation. Once the relevant Sanctions Committee 
has de-listed the person or entity, the obligation to freeze no longer exists. 
Such procedures and criteria should be in accordance with any applicable 
guidelines or procedures adopted by the Security Council pursuant to 
resolution 1730 (2006) and any successor resolutions, including those of 
the Focal Point mechanism established under that resolution. Countries 
should enable listed persons and entities to petition a request for delisting 
at the Focal Point for de-listing established pursuant to resolution 1730 
(2006), or should inform designated persons or entities to petition the 
Focal Point directly.  

7. แต่ละประเทศควรพฒันาและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเปิดเผยในการยืน่
คาํร้องขอใหป้ลดช่ือออกจากบญัชีต่อคณะมนตรีความมัน่คงในกรณีท่ี
บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ซ่ึงในความเห็นของประเทศนั้นเห็นวา่ไม่
มีลกัษณะตามหลกัเกณฑใ์นการกาํหนด หรือไม่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑใ์น
การกาํหนดอีกต่อไป เม่ือคณะกรรมการลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ลดช่ือบุคคล
หรือหน่วยงานออกจากบญัชีแลว้ หนา้ท่ีในการอายดัจะไม่มีอีกต่อไป 
ขั้นตอนการดาํเนินงานและหลกัเกณฑเ์ช่นวา่นั้นควรเป็นไปตามแนวทาง
หรือขั้นตอนท่ีซ่ึงคณะมนตรีความมัน่คงไดล้งมติรับตามมติ 1730 (ค.ศ. 
2006) และมติอ่ืนใดท่ีสืบต่อมติดงักล่าว รวมถึงมติของกลไกประสานงาน
กลาง ท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติดงักล่าวนั้น แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหบุ้คคล
และหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดใหส้ามารถยืน่คาํร้องไดท่ี้หน่วยประสานงาน
กลาง เพื่อขอใหป้ลดช่ือออกจากบญัชี โดยท่ีการปลดช่ือออกจากบญัชี
ดงักล่าวเป็นไปตามมติ 1730 (ค.ศ. 2006) หรือมิฉะนั้นกค็วรแจง้ใหบุ้คคล
หรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดใหย้ืน่คาํร้องต่อหน่วยประสานงานกลาง 
โดยตรง 

8. For persons or entities with the same or similar name as designated 
persons or entities, who are inadvertently affected by a freezing 
mechanism (i.e., a false positive), countries should develop and implement 
publicly known procedures to unfreeze the funds or other assets of such 
persons or entities in a timely manner, upon verification that the person or 
entity involved is not a designated person or entity. 

8. สาํหรับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเดียวกนัหรือมีช่ือคลา้ยกนักบับุคคล
หรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยบงัเอิญจากกลไกการ
อายดั (false positive) นั้น แต่ละประเทศควรพฒันาจดัทาํขั้นตอนอยา่ง
เปิดเผยเพื่อยกเลิกการอายดัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของบุคคลหรือหน่วยงาน
เช่นวา่นั้นโดยเร็ว ทั้งน้ีหลงัจากท่ีไดต้รวจสอบยนืยนัแลว้วา่บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวนั้น ไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด
รายช่ือ 

9. Where countries have determined that the exemption conditions set out 
in resolution 1718 (2006) and resolution 1737 (2006) are met, countries 
should authorise access to funds or other assets in accordance with the 
procedures set out therein.  

9. ในกรณีท่ีแต่ละประเทศพิจารณาเห็นวา่เง่ือนไขในการยกเวน้ตามมติ 
1718 (ค.ศ. 2006) และมติ 1713 (ค.ศ. 2006) นั้น ไดรั้บการปฏิบติัตามแลว้ 
แต่ละประเทศควรมอบอาํนาจใหส้ามารถเขา้ถึงเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ตาม
ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไวใ้นมติเหล่านั้น 

10. Countries should permit the addition to the accounts frozen pursuant to 
resolution 1718 (2006) or resolution 1737 (2006) of interests or other 
earnings due on those accounts or payments due under contracts, 
agreements or obligations that arose prior to the date on which those 
accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that 
any such interest, other earnings and payments continue to be subject to 
these provisions and are frozen.  

10. สาํหรับบญัชีท่ีถูกอายดัตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) หรือมติ 1737 (ค.ศ. 
2006) นั้น  แต่ละประเทศควรอนุญาตใหมี้การเพิ่มดอกเบ้ียหรือรายไดอ่ื้น
เขา้ไปในบญัชีดงักล่าว หรืออนุญาตใหช้าํระเงินตามขอ้กาํหนดในสญัญา 
หรือขอ้ตกลงหรือพนัธะผกูพนัท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีบญัชีเหล่านั้นจะตกอยูใ่ต้
บงัคบัของบทบญัญติัแห่งมติน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่ดอกเบ้ียใดๆดงักล่าว 
ตลอดจนรายไดอ่ื้นและการชาํระเงินทั้งหลายนั้นยงัคงตกอยูใ่ตบ้งัคบัของ
บทบญัญติัต่างๆดงักล่าว และยงัคงถูกอายดัต่อไป 

11. Freezing action taken pursuant to resolution 1737 (2006) shall not 
prevent a designated person or entity from making any payment due under 
a contract entered into prior to the listing of such person or entity, 
provided that:  

11. การอายดัท่ีกระทาํไปตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ตอ้งไม่ทาํใหบุ้คคลหรือ
หน่วยงานท่ีถูกกาํหนดพน้จากพนัธะในการชาํระเงินตามสญัญาท่ีกระทาํข้ึน
ก่อนการระบุช่ือบุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าวไวใ้นบญัชีรายช่ือ โดยมี
เง่ือนไขวา่ 

(a) the relevant countries have determined that the contract is not related (a) แต่ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาแลว้วา่สญัญานั้นไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง



to any of the prohibited items, materials, equipment, goods, technologies, 
assistance, training, financial assistance, investment, brokering or services 
referred to in the relevant Security Council resolution;  

สมัพนัธ์กบัรายการท่ีตอ้งหา้มตลอดจน วตัถุ, อุปกรณ์, สินคา้, เทคโนโลย,ี 
ความช่วยเหลือ, การฝึกอบรม, ความช่วยเหลือทางการเงิน, การลงทุน, การ
เป็นคนกลาง หรือบริการต่างๆท่ีอา้งถึงในมติท่ีเก่ียวขอ้งของคณะมนตรี
ความมัน่คง 

(b) the relevant countries have determined that the payment is not directly 
or indirectly received by a person or entity designated pursuant to 
resolution 1737 (2006); and  

(b) แต่ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูก
กาํหนดตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ไม่ไดรั้บการชาํระเงินนั้นไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม และ 

(c) the relevant countries have submitted prior notification to the 1737 
Sanctions Committee of the intention to make or receive such payments or 
to authorise, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial 
assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to 
such authorization.35 

(c) แต่ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งไดย้ืน่หนงัสือแจง้ล่วงหนา้ต่อคณะกรรมการ
กาํหนดโทษตามมติท่ี 1737 ใหท้ราบถึงเจตนาท่ีจะชาํระหรือจะรับการชาํระ
ดงักล่าวหรือเจตนาท่ีจะมอบอาํนาจในกรณีท่ีเหมาะสมเพือ่ใหย้กเลิกการ
อายดัเงินดงักล่าว ตลอดจนทรัพยสิ์นทางการเงินอ่ืน หรือ ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีนาํมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคน้ี์ โดยจะตอ้งยืน่หนงัสือแจง้ล่วงหนา้
ดงักล่าวสิบวนัทาํการก่อนวนัมอบอาํนาจ36 

12. Countries should have mechanisms for communicating de-listings and 
unfreezings to the financial sector and the DNFBPs immediately upon 
taking such action, and providing adequate guidance, particularly to 
financial institutions and other persons or entities, including DNFBPs, that 
may be holding targeted funds or other assets, on their obligations to 
respect a de-listing or unfreezing action.  

12. แต่ละประเทศควรมีกลไกในการแจง้เร่ืองการปลดช่ือออกจากบญัชีและ
การยกเลิกการอายดั ใหภ้าคการเงิน ตลอดจนธุรกิจและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ี
ไม่ใช่สถาบนัการเงินไดท้ราบทนัทีเม่ือไดด้าํเนินการปลดช่ือและยกเลิกการ
อายดัดงักล่าว และควรมีแนวทางในการปฏิบติัอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาํหรับสถาบนัการเงินและบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน รวมถึงธุรกิจ
และผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินท่ีอาจจะกาํลงัถือครองเงิน 
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีตกเป็นเป้าหมายอยู ่เพื่อใหท้ราบถึงหนา้ท่ีของตนท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามการปลดช่ือออกจากบญัชีหรือการยกเลิกการอายดัทรัพย ์

E. UNITED NATIONS DESIGNATION CRITERIA  E. หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดรายช่ือของสหประชาชาต ิ
13. The criteria for designation as specified in the relevant United Nations 
Security Council resolution are:  

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดรายช่ือตามท่ีกาํหนดไวใ้นมติท่ีเก่ียวขอ้งของคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ไดแ้ก่ 

(a) Resolution 1718 (2006): (a) มติ 1718 (ค.ศ. 2006): 
(i) Any person or entity engaged in the Democratic People’s Republic of 
Korea (DPRK)’s nuclear-related, other WMD-related and ballistic missile-
related programs;  

(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดกต็าม ท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนการ
ดาํเนินงานเก่ียวกบันิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยแห่ง
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) ตลอดจนแผนการดาํเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัอาวธุท่ีมี
พลงัทาํลายลา้งสูง และ แผนการดาํเนินงานเก่ียวกบัขีปนาวธุของประเทศ
ดงักล่าว; 

(ii) any person or entity providing support for DPRK’s nuclear-related, 
other WMD-related and ballistic missile-related programs, including 
through illicit means;  

(ii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใด ท่ีใหก้ารสนบัสนุนแก่โครงการเก่ียวกบั
นิวเคลียร์ ตลอดจนโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง และ
โครงการเก่ียวกบัขีปนาวธุของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยแห่ง
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยรวมถึงการใหก้ารสนบัสนุนผา่นวธีิการท่ีผดิ
กฎหมายดว้ย; 

(iii) any person or entity acting on behalf of or at the direction of any 
person or entity designated under subsection 13(a)(i) or subsection 
13(a)(ii)37; or  

(iii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาการ
ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดท่ีถูกกาํหนด
ภายใตห้มวดยอ่ย 13 (a) (i) หรือหมวดยอ่ย 13 (a) (ii)38; หรือ 

(iv) any legal person or entity owned or controlled, directly or indirectly, (iv) นิติบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ท่ีเป็นของหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมไม่

                                                            
35 In cases where the designated person or entity is a financial institution, jurisdictions should consider the FATF guidance issued as an annex to The Implementation of 
Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, adopted in September 2007. 
36 ในกรณีท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีถูกกาํหนดนั้น เป็นสถาบนัการเงิน แต่ละประเทศควรพิจารณาใชคู่้มือของ FATF ท่ีออกมาเป็นภาคผนวกต่อทา้ยเอกสารวา่ดว้ย การปฏิบติั
ตามบทบญัญติัทางการเงินของมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือตอบโตก้ารแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง, ตามท่ีไดล้งมติรับเม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 
2007 
37 The funds or assets of these persons or entities are frozen regardless of whether they are specifically identified by the Committee. 
38 เงินหรือทรัพยสิ์นของบุคคลหรือหน่วยงานเหล่าน้ีจะตอ้งอายดัไว ้ไม่วา่คณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คง จะระบุช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่าน้ีเป็นการเฉพาะหรือไม่
กต็าม 
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by any person or entity designated under subsection 13(a)(i) or subsection 
13(a)(ii)39 

วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดตาม
หมวดยอ่ยท่ี 13 (a) (i) หรือ หมวดยอ่ยท่ี 13 (a) (ii)40 

(b) Resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1929 (2010): (b) มติ 1737 (ค.ศ. 2006), มติ 1747 (ค.ศ. 2007), มติ 1803 (ค.ศ. 2008) และ
มติ 1929 (ค.ศ. 2010): 

(i) any person or entity engaged in Iran’s proliferation sensitive nuclear 
activities or the development of nuclear weapon delivery systems;  

(i) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ขยาย
กิจกรรมนิวเคลียร์ท่ีมีความอ่อนไหวสูงของอิหร่าน หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาระบบท่ีใชใ้นการยงิอาวธุนิวเคลียร์ของอิหร่าน 

(ii) any person or entity directly associated with or providing support for 
Iran’s proliferation sensitive nuclear activities or the development of 
nuclear weapon delivery systems;  

(ii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีเก่ียวโยงโดยตรงกบัหรือใหก้ารสนบัสนุน
แก่กิจกรรมการแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ท่ีมีความอ่อนไหวสูงของอิหร่าน 
หรือเก่ียวโยงกบัการพฒันาระบบท่ีใชใ้นการยงิอาวธุนิวเคลียร์ของอิหร่าน 

(iii) any person or entity acting on behalf or at a direction of any person or 
entity in subsection 13(b)(i) and/or subsection 13(b)(ii), or by entities 
owned or controlled by them;  

(iii) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาของ
บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดในหมวดยอ่ย 13 (b) 
(i) และหรือหมวดยอ่ย 13 (b) (ii) หรือโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีบุคคลเหล่านั้น
เป็นเจา้ของหรือมีอาํนาจควบคุม 

(iv) any person or entity acting on behalf or at the direction of the 
individuals and entities of the Islamic Revolutionary Guard Corps 
designated pursuant to S/RES/1929 (2010);  

(iv) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํการในนามหรือตามคาํบญัชาของ
บุคคลและหน่วยงานของกองกาํลงัรักษาความปลอดภยัการปฏิวติัอิสลาม 
ซ่ึงถูกกาํหนดรายช่ือตามมติ 1929 (ค.ศ. 2010) ของคณะมนตรีความมัน่คง 

(v) any entity owned or controlled, including through illicit means, by the 
individuals and entities of the Islamic Revolutionary Guard Corps 
designated pursuant to S/RES/1929 (2010)41;  

(v) หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดท่ีเป็นของหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม ซ่ึง
รวมถึงการเป็นเจา้ของและการควบคุมโดยผดิกฎหมายของบุคคลและ
หน่วยงานของกองกาํลงัรักษาความปลอดภยัการปฏิวติัอิสลามตามท่ีถูก
กาํหนดรายช่ือในมติ 1929 (ค.ศ. 2010)42 

(vi) any person or entity acting on behalf or at the direction of the entities 
of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) designated 
pursuant to S/RES/1929 (2010);  

(vi) บุคคลใดหรือหน่วยงานใดท่ีกระทาํการในนามหรือดาํเนินการตามคาํ
บญัชาของหน่วยงานทั้งหลายของสายการเดินเรือของสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านซ่ึงถูกระบุช่ือตามมติ 1929 (ค.ศ. 2010) ของคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติ 

(vii) entities owned or controlled, including through illicit means, by the 
entities of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) designated 
pursuant to S/RES/1929  (2010); or  

(vii) หน่วยงานต่างๆท่ีเป็นของ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม รวมทั้งการ
ควบคุมดว้ยวธีิท่ีผดิกฎหมายของหน่วยงานของสายการเดินเรือของ
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านตามท่ีถูกกาํหนดไวใ้นมติ 1929 ของคณะ
มนตรีความมัน่คง (ค.ศ. 2010) หรือ 

(viii) any person or entity determined by the United Nations Security 
Council or the Committee to have assisted designated persons or entities 
in evading sanction of, or in violating the provisions of, S/RES/1737 
(2006), S/RES/1747 (2007), S/RES/1803 (2008), or S/RES/1929 (2010). 

(viii) บุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
หรือคณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ พิจารณา
วา่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลหรือหน่วยงานทั้งหลายท่ีถกูกาํหนดเพ่ือ
หลีกเล่ียงการลงโทษหรือละเมิดบทบญัญติัของมติของคณะมนตรีความ
มัน่คงดงัต่อไปน้ี คือ มติ 1737 (ค.ศ. 2006), มติ 1747 (ค.ศ. 2007), มติ 1803 
(ค.ศ. 2008) หรือมติ 1929 (ค.ศ. 2010) 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 8 (NON-
PROFIT ORGANISATIONS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่8 (องค์กรไม่แสวงหากาํไร) 

A. INTRODUCTION  A. บทนํา 
1. Non-profit organisations (NPOs) play a vital role in the world economy 
and in many national economies and social systems. Their efforts 
complement the activity of the governmental and business sectors in 
providing essential services, comfort and hope to those in need around the 

1. องคก์รไม่แสวงหากาํไร (NPOs) มีบทบาทสาํคญัในเศรษฐกิจโลกและใน
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของหลายประเทศ ความเพียรพยายามขององคก์ร
ไม่แสวงหาผลกาํไร เป็นการเสริมกิจกรรมของภาครัฐบาลและภาคธุรกิจใน
การใหบ้ริการท่ีจาํเป็นตลอดจนใหค้วามสะดวกสบายและความหวงัแก่ผูท่ี้มี

                                                            
39 Ibid. 
40 Ibid.(โปรดดู Footnote ก่อนหนา้น้ี) 
41 Ibid. 
42 Ibid. (โปรดดู Footnote ก่อนหนา้น้ี) 



world. The ongoing international campaign against terrorist financing has 
unfortunately demonstrated, however, that terrorists and terrorist 
organisations exploit the NPO sector to raise and move funds, provide 
logistical support, encourage terrorist recruitment, or otherwise support 
terrorist organisations and operations. This misuse not only facilitates 
terrorist activity, but also undermines donor confidence and jeopardises 
the very integrity of NPOs. Therefore, protecting the NPO sector from 
terrorist abuse is both a critical component of the global fight against 
terrorism and a necessary step to preserve the integrity of NPOs.   

ความตอ้งการทัว่โลก อยา่งไรกต็าม เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีการรณรงคร์ะหวา่ง
ประเทศท่ีกาํลงัดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในการต่อตา้น TF ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่
ผูก่้อการร้ายและองคก์รก่อการร้ายไดใ้ชภ้าคส่วนของ NPOs ใหเ้ป็น
ประโยชน์ในการหาเงิน และโยกยา้ยเงิน จดัหาการสนบัสนุนดา้นการขนส่ง
และจดัการ ส่งเสริมใหมี้การเกณฑผ์ูค้นไปเป็นผูก่้อการร้าย หรือไม่ก็
สนบัสนุนองคก์รก่อการร้ายและปฏิบติัการก่อการร้าย การใชอ้งคก์ร
ทั้งหลายดงักล่าวไปในทางท่ีผดิเช่นน้ี ไม่เพียงแต่จะอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่การก่อการร้ายเท่านั้น แต่ยงัเป็นการบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของประเทศ
ผูบ้ริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และก่อผลเสียต่อ NPOs ทั้งหลาย 
ดงันั้น การคุม้ครองภาคส่วนของ NPOs ใหป้ลอดจากการถูกผูก่้อการร้ายใช้
ไปในทางท่ีผดิ จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัของการต่อสู้กบัการก่อ
การร้ายทัว่โลก และยงัเป็นกา้วท่ีจาํเป็นในการรักษาไวซ่ึ้งความชอบธรรม
ของ NPOs 

2. NPOs may be vulnerable to abuse by terrorists for a variety of reasons. 
NPOs enjoy the public trust, have access to considerable sources of funds, 
and are often cash-intensive. Furthermore, some NPOs have a global 
presence that provides a framework for national and international 
operations and financial transactions, often within or near those areas that 
are most exposed to terrorist activity. Depending on the legal form of the 
NPO and the country, NPOs may often be subject to little or no 
governmental oversight (for example, registration, record keeping, 
reporting and monitoring), or few formalities may be required for their 
creation (for example, there may be no skills or starting capital required, 
no background checks necessary for employees). Terrorist organisations 
have taken advantage of these characteristics of NPOs to infiltrate the 
sector and misuse NPO funds and operations to cover for, or support, 
terrorist activity.  

2. NPOs อาจมีจุดอ่อนท่ีล่อแหลมต่อการท่ีจะถูกผูก่้อการร้ายใชไ้ปในทางท่ี
ผดิดว้ยเหตุผลหลายประการ NPOs ไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชน 
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้ป็นจาํนวนมาก และมกัจะเป็นองคก์รท่ีมีเงิน
สดมาก ยิง่ไปกวา่น้ี NPOs บางแห่งมีหน่วยงานดาํเนินการอยูท่ ัว่โลกท่ีมี
พื้นท่ีดาํเนินงาน ทั้งในระดบัชาติและระดบัระหวา่งประเทศ และอาจทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน ภายในหรือใกลพ้ื้นท่ีท่ีล่อแหลมต่อก่อการร้ายมากท่ีสุด 
NPOs มกัจะอยูใ่ตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาลนอ้ย หรือไม่มีเลย (เช่น การจด
ทะเบียน การเกบ็รักษาหลกัฐาน การรายงานและการติดตามการดาํเนินงาน) 
หรืออาจจะไม่มีรูปแบบการจดัตั้งองคก์รอยา่งเป็นทางการ (เช่น อาจจะไม่มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัทกัษะหรือทุนในการก่อตั้ง ไม่มีการตรวจสอบภูมิหลงั
ของเจา้หนา้ท่ี) องคก์รก่อการร้ายไดล้กัษณะพิเศษขององคก์รไม่แสวงหา
กาํไรดงักล่าวน้ี เพื่อแทรกซึม และใชเ้งินและการดาํเนินงานของ NPOs บงั
หนา้เพื่อปกปิดหรือสนบัสนุนการก่อการร้าย 

B. OBJECTIVES AND GENERAL PRINCIPLES  B. วตัถุประสงค์และหลกัการทัว่ไป 
3. The objective of Recommendation 8 is to ensure that NPOs are not 
misused by terrorist organisations: (i) to pose as legitimate entities; (ii) to 
exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for 
the purpose of escaping asset freezing measures; or (iii) to conceal or 
obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate 
purposes, but diverted for terrorist purposes. In this Interpretive Note, the 
approach taken to achieve this objective is based on the following general 
principles:  

3. วตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 8 เพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ NPOs ไม่ตก
เป็นเคร่ืองมือใหอ้งคก์รก่อการร้ายใชไ้ปในทางท่ีผดิ กล่าวคือ (i) ใชเ้พื่อ
ปลอมเป็นหน่วยงานท่ีมีความชอบธรรม (ii) เพื่อใชอ้งคก์รอนัชอบดว้ย
กฎหมายเป็นช่องทางในการให ้TF รวมถึงเพื่อหลีกเล่ียงมาตรการอายดั
ทรัพยสิ์น หรือ (iii) เพื่อปกปิดหรืออาํพรางการผนัเงิน ท่ีตั้งใจจะนาํไปใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการก่อการ
ร้าย ในคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้น้ี วธีิการท่ีนาํมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว อาศยัหลกัการทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

(a) Past and ongoing abuse of the NPO sector by terrorists and terrorist 
organisations requires countries to adopt measures both: (i) to protect the 
sector against such abuse, and (ii) to identify and take effective action 
against those NPOs that either are exploited by, or actively support, 
terrorists or terrorist organisations. 

(a) การท่ีผูก่้อการร้ายและองคก์รก่อการร้ายการใช ้NPOs ไปในทางท่ีผดิ ทั้ง
ในอดีตและท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองนั้น ทาํใหแ้ต่ละประเทศ 
จาํเป็นตอ้งมีมาตรการ (i) เพื่อคุม้ครองภาคส่วน NPOs มิใหถู้กนาํไปใช้
ในทางท่ีผดิ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ และ (ii) เพื่อทราบและดาํเนินการกบั NPOs ท่ี
ถูกผูก่้อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้ายใชป้ระโยชน์ หรือสนบัสนุน
ผูก่้อการร้าย หรือองคก์รก่อการร้าย  

(b) Measures adopted by countries to protect the NPO sector from terrorist 
abuse should not disrupt or discourage legitimate charitable activities. 
Rather, such measures should promote transparency and engender greater 
confidence in the sector, across the donor community and with the general 

(b) มาตรการท่ีแต่ละประเทศนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัภาคส่วนของ NPOs ให้
ปลอดจากการละเมิดของผูก่้อการร้ายนั้นไม่ควรสร้างอุปสรรคต่อกิจกรรม
การกศุลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย แต่มาตรการทั้งหลายเหล่านั้นควรส่งเสริม
ความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ในภาคส่วน NPOs ใหม้ากข้ึนในกลุ่มผู ้
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public, that charitable funds and services reach intended legitimate 
beneficiaries. Systems that promote achieving a high degree of 
transparency, integrity and public confidence in the management and 
functioning of all NPOs are integral to ensuring the sector cannot be 
misused for terrorist financing.  

บริจาคและประชาชนทัว่ไป วา่เงินท่ีบริจาคเพื่อการกศุลนั้นตกไปถึงผูรั้บ
ประโยชน์โดยชอบธรรมตามท่ีตั้งใจไว ้ระบบทั้งหลายท่ีส่งเสริมใหมี้ความ
โปร่งใส ความซ่ือสตัยแ์ละความเช่ือมัน่ของประชาชนในการบริหารจดัการ
และการดาํเนินงานของ NPOs ทั้งหมดนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนั
ไม่ใหภ้าคส่วนดงักล่าวน้ีถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผดิเพื่อให ้TF  

(c) Measures adopted by countries to identify and take effective action 
against NPOs that either are exploited by, or actively support, terrorists or 
terrorist organisations should aim to prevent and prosecute, as appropriate, 
terrorist financing and other forms of terrorist support. Where NPOs 
suspected of, or implicated in, terrorist financing or other forms of 
terrorist support are identified, the first priority of countries must be to 
investigate and halt such terrorist financing or support. Actions taken for 
this purpose should, to the extent reasonably possible, avoid any negative 
impact on innocent and legitimate beneficiaries of charitable activity. 
However, this interest cannot excuse the need to undertake immediate and 
effective actions to advance the immediate interest of halting terrorist 
financing or other forms of terrorist support provided by NPOs. 

(c) มาตรการท่ีใชใ้นการระบุตวัตนและป้องกนั NPOs ท่ีถูกผูก่้อการร้ายหรือ
องคก์รก่อการร้ายนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือเป็นองคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุน
ผูก่้อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้ายอยา่งจริงจงันั้น ควรมุ่งท่ีจะป้องกนัและ
ดาํเนินคดีกบัการให ้TF และรูปแบบอ่ืนของการสนบัสนุนการก่อการร้าย 
ในกรณีท่ีทราบหรือสงสยัวา่ NPOs มีส่วนพวัพนัในการให ้TF หรือให ้TF 
ในรูปแบบอ่ืน การดาํเนินการท่ีสาํคญัอนัดบัแรกคือตอ้งสืบสวนสอบสวน
และยบัย ั้ง TF หรือการสนบัสนุนดงักล่าว แต่ตอ้งหลีกเล่ียงผลกระทบใดๆ 
ในทางลบต่อผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีบริสุทธ์ิและชอบดว้ยกฎหมาย 
อยา่งไรกต็ามไม่ควรใชเ้หตุผลเร่ืองสาธารณกศุลเป็นขอ้อา้งท่ีจะไม่ลงมือ
ดาํเนินการทนัทีและอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการสกดักั้น TF 
หรือการสนบัสนุนการก่อการร้ายในรูปแบบอ่ืนของ NPOs 

(d) Developing cooperative relationships among the public, private and 
NPO sector is critical to raising awareness and fostering capabilities to 
combat terrorist abuse within the sector. Countries should encourage the 
development of academic research on, and information-sharing in, the 
NPO sector to address terrorist financing related issues.   

(d) การสร้างความสมัพนัธ์ในการร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
และภาค NPOs เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความต่ืนตวัและ
การเสริมสร้างความสามารถดา้นต่างๆ ในการป้องกนัภาคส่วน NPOs จาก
การสนบัสนุนการก่อการร้ายแต่ละประเทศควรส่งเสริมการพฒันาการวจิยั
ทางวชิาการ และการแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัภาคส่วน NPOs เพื่อหาทาง
แกไ้ขประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการให ้TF  

(e) A targeted approach in dealing with the terrorist threat to the NPO 
sector is essential given the diversity within individual national sectors, 
the differing degrees to which parts of each sector may be vulnerable to 
misuse by terrorists, the need to ensure that legitimate charitable activity 
continues to flourish, and the limited resources and authorities available to 
combat terrorist financing in each country. 

(e) วธีิการในการจดัการกบัภยัคุกคามจากการก่อการร้ายท่ีมีต่อ NPOs โดย
การกาํหนดเป้าหมายเอาไวก่้อน เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่อนัเน่ืองจากมีความ
หลากหลายภายในแต่ละภาคส่วน ในแต่ละภาคส่วนอาจจะล่อแหลมต่อการ
ถูกผูก่้อการร้ายใชไ้ปในทางท่ีผดิในระดบัท่ีแตกต่างกนั ความจาํเป็นตอ้ง
ส่งเสริมกิจกรรมการบริจาคอนัชอบดว้ยกฎหมาย และเน่ืองจากทรัพยากร
และเจา้หนา้ท่ีในการต่อตา้นการให ้TF ในแต่ละประเทศมีจาํนวนจาํกดั 

(f) Flexibility in developing a national response to terrorist financing in 
the NPO sector is also essential, in order to allow it to evolve over time as 
it faces the changing nature of the terrorist financing threat. 

(f) การพฒันาจดัทาํวธีิการท่ีประเทศจะใชใ้นการจดัการกบั TF ในภาค 
NPOs มีความจาํเป็นตอ้งมีความยดืหยุน่ ทั้งน้ีกเ็พื่อใหภ้าคส่วนดงักล่าวมี
โอกาสไดพ้ฒันาตามลาํดบั เม่ือภาคส่วนดงักล่าวเผชิญกบัภยัคุกคามจากการ
ให ้TF ท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ือง 

C. MEASURES C. มาตรการต่างๆ 
4. Countries should undertake domestic reviews of their NPO sector, or 
have the capacity to obtain timely information on its activities, size and 
other relevant features. In undertaking these assessments, countries should 
use all available sources of information in order to identify features and 
types of NPOs, which, by virtue of their activities or characteristics, are at 
risk of being misused for terrorist financing.43 Countries should also 
periodically reassess the sector by reviewing new information on the 
sector’s potential vulnerabilities to terrorist activities. 

4. แต่ละประเทศควรดาํเนินการตรวจสอบภาคส่วน NPOs หรือ ควรมีขีด
ความสามารถท่ีจะขอรับขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรม ตลอดจน
ขนาดและลกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในภาคส่วน NPOs ในประเทศ ในการ
ประเมินดงักล่าวน้ี แต่ละประเทศควรใชแ้หล่งขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูเ่พื่อระบุ
ทราบลกัษณะและประเภทของ NPOs ทั้งหลาย ซ่ึงลกัษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะพิเศษขององคก์รเหล่าน้ี ทาํใหเ้ป็นองคก์รท่ีเส่ียงต่อการถูกใชไ้ป
ในทางท่ีผดิเพื่อสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย44 แต่ละประเทศควร
ประเมินภาคส่วนดงักล่าวน้ีเป็นระยะๆ ดว้ย โดยทบทวนตรวจสอบขอ้มูล
ใหม่ เก่ียวกบัศกัยภาพท่ีจะเป็นจุดอ่อนล่อแหลมต่อการก่อการร้ายของภาค

                                                            
43 For example, such information could be provided by regulators, tax authorities, FIUs, donor organisations or law enforcement and intelligence authorities. 
44 ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวอาจจดัหาใหโ้ดยผูก้าํกบัดูแล เจา้หนา้ท่ีสรรพากร FIUs องคก์รผูบ้ริจาค หรือ เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หนา้ท่ีข่าวกรอง 



ส่วนดงักล่าว 
5. There is a diverse range of approaches in identifying, preventing and 
combating terrorist misuse of NPOs. An effective approach, however, is 
one that involves all four of the following elements: (a) outreach to the 
sector, (b) supervision or monitoring, (c) effective investigation and 
information gathering and (d) effective mechanisms for international 
cooperation. The following measures represent specific actions that 
countries should take with respect to each of these elements, in order to 
protect their NPO sector from terrorist financing abuse. 

5. มีวธีิการอยูอ่ยา่งหลากหลายในการระบุทราบตวัตน การป้องกนั และการ
ปราบปรามมิใหผู้ก่้อการร้ายใช ้NPOs ไปในทางท่ีผดิ อยา่งไรกต็ามวธีิการท่ี
สมัฤทธิผลคือวธีิท่ีนาํองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ ต่อไปน้ีมาใช ้คือ (a) การ
ส่งเสริมและประสานงานกบัภาคส่วน (b) การควบคุมดูแล หรือการติดตาม
ตรวจสอบ (c) การสืบสวนสอบสวนและเกบ็ขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิผล และ 
(d) มีกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการร่วมมือระหวา่งประเทศ มาตรการต่อไปน้ี
คือการดาํเนินการเฉพาะดา้นซ่ึงแต่ละประเทศควรใชก้บัองคป์ระกอบแต่ละ
ส่วนดงักล่าวเพื่อคุม้ครองภาค NPOs ของประเทศตนใหป้ลอดจากการถูก
ใชไ้ปในทางท่ีผดิเพื่อให ้TF  

(a) Outreach to the NPO sector concerning terrorist financing issues  (a) การส่งเสริมและประสานงานกบัภาค NPOs ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหา TF  
(i) Countries should have clear policies to promote transparency, integrity 
and public confidence in the administration and management of all NPOs. 

(i) แต่ละประเทศควรมีนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และความเช่ือมัน่ของประชาชนในการบริหารจดัการ NPOs 
ทั้งหมด 

(ii) Countries should encourage or undertake outreach programmes to 
raise awareness in the NPO sector about the vulnerabilities of NPOs to 
terrorist abuse and terrorist financing risks, and the measures that NPOs 
can take to protect themselves against such abuse. 

(ii) แต่ละประเทศควรส่งเสริมหรือดาํเนินโครงการส่งเสริมและ
ประสานงาน เพื่อสร้างความต่ืนตวัในภาคส่วน NPOs เก่ียวกบัจุดอ่อนท่ี
ล่อแหลมต่อการท่ีจะถูกผูก่้อการร้ายใชไ้ปในทางท่ีผดิ และต่อความเส่ียงท่ี
จะเกิดการให ้TF และมาตรการทั้งหลายท่ี NPOs สามารถดาํเนินการไดเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหถู้กใชไ้ปในทางท่ีผดิ ดงักล่าว 

(iii) Countries should work with the NPO sector to develop and refine best 
practices to address terrorist financing risks and vulnerabilities and thus 
protect the sector from terrorist abuse. 

(iii) แต่ละประเทศควรดาํเนินงานร่วมกบัภาคส่วน NPOs เพื่อพฒันาและ
กลัน่กรองปรับปรุงหลกัปฏิบติัท่ีดี เพื่อนาํมาใชห้าทางแกไ้ขปัญหาความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการให ้TF และจุดอ่อนท่ีล่อแหลม ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัภาค
ส่วนน้ีใหพ้น้จากการถูกผูก่้อการร้ายนาํไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

(iv) Countries should encourage NPOs to conduct transactions via 
regulated financial channels, wherever feasible, keeping in mind the 
varying capacities of financial sectors in different countries and in 
different areas of urgent charitable and humanitarian concerns. 

(iv) แต่ละประเทศควรส่งเสริมให ้NPOs ทาํธุรกรรมผา่นช่องทางทาง
การเงินท่ีมีการกาํกบัดูแล โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถของภาคส่วน
ทางการเงินทั้งหลายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ และในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีมี
ความตอ้งการบริการดา้นการกศุลและดา้นมนุษยธรรม อยา่งเร่งด่วน 

(b) Supervision or monitoring of the NPO sector  (b) การควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบองคก์รไม่แสวงหากาํไร 
Countries should take steps to promote effective supervision or 
monitoring of their NPO sector. In practice, countries should be able to 
demonstrate that the following standards apply to NPOs which account for 
(1) a significant portion of the financial resources under control of the 
sector- and (2) a substantial share of the sector’s international activities.  

แต่ละประเทศควรดาํเนินการตามขั้นตอนเพ่ือส่งเสริมใหก้ารควบคุมดูแล
และการติดตามตรวจสอบภาคส่วน NPOs ใหมี้ประสิทธิผล ในทางปฏิบติั 
แต่ละประเทศควรแสดงใหเ้ห็นวา่ไดน้าํมาตรฐานดงัต่อไปน้ีมาใชก้บั NPOs 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ทรัพยากรทางการเงินจาํนวนมากท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของภาคส่วนน้ี และ (2) กิจกรรมระหวา่งประเทศจาํนวนมาก 

(i) NPOs should maintain information on: (1) the purpose and objectives 
of their stated activities; and (2) the identity of the person(s) who own, 
control or direct their activities, including senior officers, board members 
and trustees. This information should be publicly available either directly 
from the NPO or through appropriate authorities. 

(i) NPOs ควรเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบั (1) เป้าประสงคแ์ละวตัถุประสงค์
ของกิจกรรมทั้งหลายขององคก์รตามท่ีระบุไว ้และ (2) ช่ือของบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของ มีอาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจอาํนวยการกิจกรรมต่างๆของ NPOs 
ซ่ึงรวมถึงเจา้หนา้ท่ีอาวโุส คณะกรรมการบริหารและผูจ้ดัการทรัสต ์ขอ้มูล
ดงักล่าวน้ีควรเปิดเผยเป็นการทัว่ไป โดย NPOs เอง หรือโดยผา่นเจา้หนา้ท่ี
ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(ii) NPOs should issue annual financial statements that provide detailed 
breakdowns of incomes and expenditures. 

(ii) NPOs ควรจดัทาํงบการเงินประจาํปีท่ีแยกรายละเอียดของรายรับและ
รายจ่าย 

(iii) NPOs should be licensed or registered. This information should be 
available to competent authorities.45 

(iii) NPOs ควรมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนและพร้อมใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ46 

                                                            
45 Specific licensing or registration requirements for counter terrorist financing purposes are not necessary. For example, in some countries, NPOs are already registered with tax 
authorities and monitored in the context of qualifying for favourable tax treatment (such as tax credits or tax exemptions). 
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(iv) NPOs should have appropriate controls in place to ensure that all 
funds are fully accounted for, and are spent in a manner that is consistent 
with the purpose and objectives of the NPO’s stated activities 

(iv) NPOs ควรมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจวา่เงินทั้งหมดนั้น
มีบญัชีควบคุมครบถว้น และใชไ้ปในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์
และวตัถุประสงคข์องกิจกรรมของ NPOs ตามท่ีระบุไว ้

(v) NPOs should follow a “know your beneficiaries and associate NPOs” 
rule, which means that the NPO should make best efforts to confirm the 
identity, credentials and good standing of their beneficiaries and associate 
NPOs. NPOs should also undertake best efforts to document the identity 
of their significant donors and to respect donor confidentiality. 

(v) NPOs ควรปฏิบติัตามกฎวา่ดว้ย “การแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพื่อทราบผูรั้บ
ผลประโยชน์และ NPOs ในเครือ” ซ่ึงหมายความวา่ NPOs ควรใชค้วาม
พยายามใหถึ้งท่ีสุด เพื่อยนืยนัตวัตน ตราสาร หลกัฐานแสดงตนและฐานะ
ช่ือเสียงท่ีดีของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและ NPOs ในเครือ การบนัทึก
ช่ือผูบ้ริจาครายสาํคญัของตนและรักษาความลบัของผูใ้หบ้ริจาค 

(vi) NPOs should maintain, for a period of at least five years, records of 
domestic and international transactions that are sufficiently detailed to 
verify that funds have been spent in a manner consistent with the purpose 
and objectives of the organisation, and should make these available to 
competent authorities upon appropriate authority. This also applies to 
information mentioned in paragraphs (i) and (ii) above.  

(vi) NPOs ควรเกบ็รักษารายการธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรม
ระหวา่งประเทศ ท่ีมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ เพื่อพิสูจนย์นืยนัวา่ ไดใ้ชเ้งิน
ไปในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละวตัถุประสงคข์ององคก์รไว้
อยา่งนอ้ย 5 ปี และควรจดัหาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไวใ้หแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้
เม่ือมีการร้องขอตามอาํนาจหนา้ท่ี ขอ้น้ีใหใ้ชก้บัขอ้มูลท่ีกล่าวถึงไวใ้นขอ้ 
(i) และ (ii) ขา้งตน้ดว้ย 

(vii) Appropriate authorities should monitor the compliance of NPOs with 
the requirements of this Recommendation.47 Appropriate authorities 
should be able to apply effective, proportionate and dissuasive sanctions 
for violations by NPOs or persons acting on behalf of these NPOs.48 

(vii) พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรติดตามดู NPOs ทั้งหลายวา่ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของขอ้น้ีหรือไม่49 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชม้าตรการลงโทษท่ีมี
ประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลเป็นการยบัย ั้ง เม่ือ NPOs หรือบุคคล
ผูก้ระทาํการในนามขององคก์รดงักล่าว50 ไดก้ระทาํการอนัเป็นการละเมิด 

(c) Effective information gathering and investigation  (c) การรวบรวมขอ้มูลและการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิผล 
(i) Countries should ensure effective cooperation, coordination and 
information-sharing to the extent possible among all levels of appropriate 
authorities or organisations that hold relevant information on NPOs. 

(i) แต่ละประเทศตอ้งมีการร่วมมือ การประสานงาน และการแบ่งปันขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานใหมี้ประสิทธิผลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดทุ้กระดบัท่ีมี
ขอ้มูลเก่ียวกบั NPOs ต่างๆ 

(ii) Countries should have investigative expertise and capability to 
examine those NPOs suspected of either being exploited by, or actively 
supporting, terrorist activity or terrorist organisations. 

(ii) แต่ละประเทศควรมีความเช่ียวชาญในการสืบสวนสอบสวน และมี
ความสามารถในการตรวจสอบ NPOs ท่ีตอ้งสงสยัวา่ ถูกผูก่้อการร้ายหรือ
องคก์รก่อการร้ายใชป้ระโยชน์ หรือตอ้งสงสยัวา่ใหก้ารสนบัสนุนการก่อ
การร้ายหรือองคก์รก่อการร้ายอยูอ่ยา่งจริงจงั 

(iii) Countries should ensure that full access to information on the 
administration and management of a particular NPO (including financial 
and programmatic information) may be obtained during the course of an 
investigation.  

(iii) แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ในระหวา่งการสืบสวน
สอบสวนนั้น ฝ่ายสืบสวนสอบสวนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร
และการจดัการ NPOs แห่งหน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะไดอ้ยา่งครบถว้น (รวมถึง
ขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงาน) 

(iv) Countries should establish appropriate mechanisms to ensure that, 
when there is suspicion or reasonable grounds to suspect that a particular 
NPO: (1) is a front for fundraising by a terrorist organisation; (2) is being 
exploited as a conduit for terrorist financing, including for the purpose of 
escaping asset freezing measures; or (3) is concealing or obscuring the 
clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes, but 
redirected for the benefit of terrorists or terrorist organisations, this 
information is promptly shared with relevant competent authorities, in 

(iv) แต่ละประเทศ ควรจดัตั้งกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ 
เม่ือมีขอ้สงสยัหรือมีมูลเหตุอนัควรสงสยัวา่ NPOs แห่งหน่ึงแห่งใด
โดยเฉพาะ (1) ทาํตวัเป็นองคก์รบงัหนา้ใหก้บัการเร่ียไรเงินขององคก์รก่อ
การร้าย (2) กาํลงัถูกใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นช่องทางสาํหรับการให ้TF รวมถึง
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการหลีกเล่ียงมาตรการอายดัทรัพย ์หรือ (3) กาํลงั
ปกปิดหรืออาํพรางยกัยอกเงินท่ีมีวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของผูก่้อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้าย ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าว
ตอ้งส่งใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทนัที ทั้งน้ีเพื่อดาํเนินการป้องกนั

                                                                                                                                                                                          
46 ขอ้กาํหนดเฉพาะเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการต่อตา้นการให ้TF นั้นไม่จาํเป็นตอ้งมี ยกตวัอยา่ง เช่น ในบางประเทศ องคก์รไม่แสวงหา
กาํไรนั้นจดทะเบียนไวก้บักรมสรรพากร และมีการติดตามผลการดาํเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษในดา้นภาษี (เช่น การลดภาษีหรือการยกเวน้
ภาษี) หรือไม่ 
47 In this context, rules and regulations may include rules and standards applied by self regulatory organisations and accrediting institutions. 
48 The range of such sanctions might include freezing of accounts, removal of trustees, fines, decertification, de-licensing and de-registration. This should not preclude parallel 
civil, administrative or criminal proceedings with respect to NPOs or persons acting on their behalf where appropriate. 
49 ในบริบทน้ี กฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัอาจรวมกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีใชโ้ดยองคก์รกาํกบัดูแลตวัเองและสถาบนัทั้งหลายท่ีมีคุณสมบติัในการใหก้ารรับรองวิทยฐานะ  
50 การลงโทษหลายระดบัดงักล่าวอาจรวมถึงการอายดับญัชี การปลดเจา้หนา้ท่ีทรัสตี การปรับ การยกเลิกใบรับรอง การถอนใบอนุญาต และการยกเลิกการจดทะเบียน การกระทาํ
ทั้งหมดน้ีไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาคดีแพ่ง คดีฝ่ายปกครอง หรือ คดีอาญาคู่ขนานกนัไปในกรณีท่ีเก่ียวกบั NPOs หรือบุคคลท่ีกระทาํการในนามของ NPOs ถา้เห็นวา่
เหมาะสม 



order to take preventive or investigative action.  หรือดาํเนินการสืบสวนสอบสวน 
(d) Effective capacity to respond to international requests for information 
about an NPO of concern 

(d) ขีดความสามารถในการสนองตอบต่อคาํร้องขอระหวา่งประเทศท่ีขอ
ขอ้มูลเก่ียวกบั NPOs ท่ีก่อใหเ้กิดความห่วงใย 

Consistent with Recommendations on international cooperation, countries 
should identify appropriate points of contact and procedures to respond to 
international requests for information regarding particular NPOs suspected 
of terrorist financing or other forms of terrorist support. 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะนาํ FATF ทั้งหลายเก่ียวกบัการร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ แต่ละประเทศควรระบุช่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประสานงานและมี
กระบวนการเพื่อตอบสนองคาํร้องขอระหวา่งประเทศท่ีขอขอ้มูลเก่ียวกบั 
NPOs ใดโดยเฉพาะ ซ่ึงตอ้งสงสยัวา่ให ้TF หรือใหก้ารสนบัสนุนใน
รูปแบบอ่ืนแก่การก่อการร้าย 

D. RESOURCES FOR SUPERVISION, MONITORING, AND 
INVESTIGATION  

D. ทรัพยากรสําหรับการควบคุมดูแล การติดตามตรวจสอบ และการ
สืบสวนสอบสวน 

6. Countries should provide their appropriate authorities responsible for 
supervision, monitoring and investigation of their NPO sector with 
adequate financial, human and technical resources.  

6. แต่ละประเทศควรจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และทาง
วชิาการ อยา่งเพียงพอใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีของตนท่ีรับผดิชอบการ
ควบคุมดูแล การติดตามตรวจสอบและการสืบสวนสอบสวนภาคส่วน 
NPOs 

Glossary of specific terms used in this Recommendation  อภิธานศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในข้อแนะนํา FATF ข้อนี ้
Appropriate authorities refers to competent authorities, including 
accrediting institutions, and self-regulatory organisations. 

หน่วยงานทีเ่หมาะสม หมายถึงหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี รวมถึงสถาบนัท่ี
ใหก้ารรับรองวทิยฐานะและองคก์รกาํกบัดูแลตนเอง 

Associate NPOs includes foreign branches of international NPOs.  NPO ในเครือ รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ NPO ระหวา่งประเทศ 
Beneficiaries refers to those natural persons, or groups of natural persons 
who receive charitable, humanitarian or other types of assistance through 
the services of the NPO.  

ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลธรรมดาท่ีเป็น
ผูรั้บความช่วยเหลืออนัเป็นการกศุล ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมหรือ
ความช่วยเหลือประเภทอ่ืน โดยผา่นบริการของ NPOs 

Non-profit organisation refers to a legal person or arrangement or 
organisation that primarily or NPO engages in raising or disbursing funds 
for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or 
fraternal purposes, or for the carrying out of other types of “good works” 

องค์กรไม่แสวงหากาํไร (NPOs) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลง
กนัทางกฎหมาย หรือองคก์รท่ีดาํเนินการระดมเงินหรือมอบเงินเป็นหลกั 
เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อการกศุล เพื่อวตัถุประสงคท์างศาสนา 
วฒันธรรม การศึกษา สงัคม หรือวตัถุประสงคเ์พื่อภราดรภาพ หรือเพื่อ
ทาํงานประเภทอ่ืนท่ีเรียกวา่ “งานกศุล” 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 10 
(CUSTOMER DUE DILIGENCE) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่10 (การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริง
เกีย่วกบัลูกค้า: CDD) 

A. CUSTOMER DUE DILIGENCE AND TIPPING-OFF A. การ CDDและการเตือนให้รู้ตัว 
1. If, during the establishment or course of the customer relationship, or 
when conducting occasional transactions, a financial institution suspects 
that transactions relate to money laundering or terrorist financing, then the 
institution should: 

1. ในระหวา่งการเร่ิมความสมัพนัธ์ หรือ ในขณะท่ีมีความสมัพนัธ์อยู ่หรือ 
เม่ือมีการทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกบัลูกคา้จร ถา้สถาบนัการเงินสงสยัวา่
ธุรกรรมต่างๆ นั้นเก่ียวขอ้งกบั ML หรือ TF สถาบนัการเงินควร 

(a) normally seek to identify and verify the identity51 of the customer and 
the beneficial owner, whether permanent or occasional, and irrespective of 
any exemption or any designated threshold that might otherwise apply; 
and  

(a) จดัใหลู้กคา้แสดงตนและตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดง
ตน52 ของลูกคา้ และผูรั้บผลประโยชน์ ไม่วา่ลูกคา้ผูรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงจะเป็นลูกคา้หรือลูกคา้จรกต็าม และไม่วา่จะมีขอ้ยกเวน้หรือมีการ
กาํหนดจาํนวนเงินสูงสุดไวห้รือไม่กต็าม และ 

(b) make a suspicious transaction report (STR) to the financial intelligence 
unit (FIU), in accordance with Recommendation 20. 

(b) จดัทาํรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ส่งให ้FIU ตามขอ้แนะนาํท่ี 
20 

2. Recommendation 21 prohibits financial institutions, their directors, 
officers and employees from disclosing the fact that an STR or related 
information is being reported to the FIU. A risk exists that customers 
could be unintentionally tipped off when the financial institution is 

2. ขอ้แนะนาํท่ี 21 หา้มสถาบนัการเงิน กรรมการบริหาร ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี
บริหารและพนกังาน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ทางสถาบนัการเงินกาํลงั
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั FIU และมี
ความเส่ียงอยูว่า่ลูกคา้อาจไดรั้บขอ้มูลเป็นการเตือนใหท้ราบถึงการรายงาน

                                                            
51 Reliable, independent source documents, data or information will hereafter be referred to as “identification data” 
52 เอกสารท่ีเช่ือถือไดจ้ากแหล่งอิสระ ตลอดจนขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีมาจากแหล่งอิสระท่ีเช่ือถือได ้ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ขอ้มูลในการระบุทราบตวัตน”  



53 

seeking to perform its customer due diligence (CDD) obligations in these 
circumstances. The customer’s awareness of a possible STR or 
investigation could compromise future efforts to investigate the suspected 
money laundering or terrorist financing operation.  

ดงักล่าวโดยไม่เจตนา เม่ือสถาบนัการเงินแสวงหาทาง CDD ตามหนา้ท่ีของ
ตนในสภาวการณ์เหล่าน้ี การท่ีลูกคา้ตระหนกัวา่อาจจะมีการรายงาน STR 
หรือมีการสืบสวนสอบสวนนั้นจะเป็นผลเสียต่อการสืบสวนสอบสวนตาม
ขอ้สงสยัวา่อาจจะเกิด ML หรือ TF  

3. Therefore, if financial institutions form a suspicion that transactions 
relate to money laundering or terrorist financing, they should take into 
account the risk of tipping-off when performing the CDD process. If the 
institution reasonably believes that performing the CDD process will tip-
off the customer or potential customer, it may choose not to pursue that 
process, and should file an STR. Institutions should ensure that their 
employees are aware of, and sensitive to, these issues when conducting 
CDD.  

3. ดงันั้น ถา้สถาบนัการเงินสงสยัวา่มีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ML หรือ TF 
สถาบนัการเงินควรคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นการเตือนใหลู้กคา้รู้ตวั
โดยไม่เจตนาได ้ในขณะดาํเนินขั้นตอน CDD หากสถาบนัการเงินมีเหตุให้
เช่ือไดว้า่การใชก้ระบวนการ CDD จะเป็นการเตือนใหลู้กคา้หรือผูท่ี้จะมา
เป็นลูกคา้ทราบ สถาบนัการเงินกอ็าจเลือกท่ีจะไม่ดาํเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าว และควรรายงานเป็นธุรกรรมสงสยั สถาบนัการเงิน
ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่พนกังานตระหนกัรู้และระมดัระวงัต่อประเดน็
ต่างๆ เหล่าน้ี เม่ือทาํการ CDD 

B. CDD – PERSONS ACTING ON BEHALF OF A CUSTOMER  B. การทาํ CDD – เกีย่วกบับุคคลทีก่ระทาํการในนามของลูกค้า 
4. When performing elements (a) and (b) of the CDD measures specified 
under Recommendation 10, financial institutions should also be required 
to verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so 
authorised, and should identify and verify the identity of that person.  

เม่ือมีการดาํเนินการตามองคป์ระกอบในขอ้ (a) และ ขอ้ (b) ของมาตรการ 
CDD ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 10 นั้น ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ตรวจสอบยนืยนั ดว้ยวา่บุคคลใดกต็ามท่ีอา้งวา่ตนกระทาํการแทนลูกคา้นั้น
ไดรั้บการมอบหมายจากลูกคา้จริง และสถาบนัการเงินควรระบุและพิสูจน์
ทราบตวัตนของบุคคลนั้นดว้ย 

C. CDD FOR LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS  C. การทาํ CDD นิติบุคคลและผู้ทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
5. When performing CDD measures in relation to customers that are legal 
persons or legal arrangements53, financial institutions should be required 
to identify and verify the customer, and understand the nature of its 
business, and its ownership and control structure. The purpose of the 
requirements set out in (a) and (b) below, regarding the identification and 
verification of the customer and the beneficial owner, is twofold: first, to 
prevent the unlawful use of legal persons and arrangements, by gaining a 
sufficient understanding of the customer to be able to properly assess the 
potential money laundering and terrorist financing risks associated with 
the business relationship; and, second, to take appropriate steps to mitigate 
the risks. As two aspects of one process, these requirements are likely to 
interact and complement each other naturally. In this context, financial 
institutions should be required to:  

5. เม่ือดาํเนินการ CDD นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย54 
ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินระบุ และพิสูจน์ทราบตวัตน และทาํความ
เขา้ใจลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ ตลอดจนโครงสร้างของการเป็นเจา้ของ และ
อาํนาจควบคุมธุรกิจนั้น วตัถุประสงคข์องขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นขอ้ a และ 
ขอ้ b ขา้งล่างน้ี เก่ียวกบัการระบุและพิสูจน์ทราบลูกคา้และเจา้ของผูรั้บ
ผลประโยชน์ ซ่ึงมีอยู ่2 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง เพื่อป้องกนัการใชนิ้ติ
บุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายไปในทางท่ีผดิกฎหมาย ซ่ึง
การป้องกนัดงักล่าวน้ีทาํไดโ้ดยการทาํความเขา้ใจลูกคา้อยา่งเพยีงพอ 
เพื่อใหส้ามารถประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงความเส่ียงอนัอาจเกิด ML และ 
TF ในความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวนั้น และ ประการท่ีสอง ดาํเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงขอ้กาํหนดทั้ง
สองประการน้ีจะเก่ียวขอ้งและใชเ้สริมซ่ึงกนัและกนั ในบริบทดงักล่าวน้ี
ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการดงัน้ี 

(a) Identify the customer and verify its identity. The type of information 
that would normally be needed to perform this function would be:  

(a) จดัใหลู้กคา้แสดงตน และตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดง
ตนของลูกคา้ ประเภทของหลกัฐานขอ้มูลท่ีตอ้งนาํมาใช ้ไดแ้ก่ 

(i) Name, legal form and proof of existence – verification could be 
obtained, for example, through a certificate of incorporation, a certificate 
of good standing, a partnership agreement, a deed of trust, or other 
documentation from a reliable independent source proving the name, form 
and current existence of the customer.  

(i) ช่ือ รูปแบบตามตามกฎหมายและหลกัฐานพิสูจน์การมีอยูจ่ริง ซ่ึงการ
พิสูจน์ทราบ อาจไดม้าจากใบรับรองการจดัตั้งบริษทั ใบรับรองการเป็น
บริษทัท่ีมีสถานะดี ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน เอกสารการจดัตั้งทรัสต ์หรือ
เอกสารอ่ืนจากแหล่งอิสระท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงสามารถพิสูจน์ ช่ือ รูปแบบและ
การมีอยูจ่ริงในปัจจุบนัของลูกคา้ 

                                                            
53 In these Recommendations references to legal arrangements such as trusts (or other similar arrangements) being the customer of a financial institution or DNFBP or 
carrying out a transaction, refers to situations where a natural or legal person that is the trustee establishes the business relationship or carries out the transaction on the 
behalf of the beneficiaries or according to the terms of the trust. The normal CDD requirements for customers that are natural or legal persons would continue to apply, 
including paragraph 4 of INR.10, but the additional requirements regarding the trust and the beneficial owners of the trust (as defined) would also apply. 
54 ในขอ้แนะนาํ FATF เหล่าน้ี การอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย เช่น ทรัสตต่์างๆ (หรือการตกลงในการจดัการอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั) ท่ีเป็นลูกคา้ของสถาบนั
การเงินหรือธุรกิจหรือ DNFBPs หรือเป็นลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรม ใหห้มายถึงสถานการณ์ ท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นทรัสตีไดจ้ดัตั้งความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํ
ธุรกรรมในนามของผูรั้บประโยชน์หรือทาํธุรกรรมนั้นใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของทรัสต ์ขอ้กาํหนดใหล้กูคา้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตอ้งทาํ CDD ตามปกติ
ธรรมดายงัคงมีผลใชต่้อไป รวมถึงขอ้กาํหนดในขอ้ 4 ของคาํอธิบายเพ่ิมเติมของขอ้แนะนาํท่ี 10 แต่ขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัทรัสต ์และเจา้ของผูรั้บประโยชนข์องทรัสตน์ั้น 
(ตามท่ีนิยามไว)้ กใ็หน้าํมาใชด้ว้ย 



(ii) The powers that regulate and bind the legal person or arrangement 
(e.g. the memorandum and articles of association of a company), as well 
as the names of the relevant persons having a senior management position 
in the legal person or arrangement (e.g. senior managing directors in a 
company, trustee(s) of a trust).  

(ii) อาํนาจท่ีใชใ้นการกาํกบัดูแลและผกูพนันิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตก
ลงกนัทางกฎหมาย (เช่น หนงัสือบริคณห์สนธิ และระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั) ตลอดจนช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีตาํแหน่งบริหารระดบัสูงใน
นิติบุคคลนั้นหรือในทรัสตแ์ห่งนั้น (เช่น เป็นกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสใน
บริษทั เป็นผูจ้ดัการทรัสตข์องทรัสต)์ 

(iii) The address of the registered office, and, if different, a principal place 
of business.  

(iii) ท่ีอยูข่องสาํนกังานตามท่ีจดทะเบียนไว ้และถา้แตกต่างไปจากนั้น ให้
ใชท่ี้อยูข่องสถานท่ีหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  

(b) Identify the beneficial owners of the customer and take reasonable 
measures55 to verify the identity of such persons, through the following 
information:  

(b) จดัใหมี้หลกัฐานการแสดงตนของเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของลูกคา้ 
และใชม้าตรการอนัสมควร56 เพื่อตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการ
แสดงตนของบุคคลเหล่านั้น โดยใชข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

(i) For legal persons57: (i) สาํหรับลูกคา้นิติบุคคล58 
(i.i) The identity of the natural persons (if any – as ownership interests can 
be so diversified that there are no natural persons (whether acting alone or 
together) exercising control of the legal person or arrangement through 
ownership) who ultimately have a controlling ownership interest59 in a 
legal person; and  

(i.i) ขอหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้บุคคลธรรมดาซ่ึงมีผลประโยชน์ใน
การเป็นเจา้ของท่ีมีอาํนาจควบคุม60 นิติบุคคลนั้น (ถา้มี-- เน่ืองจาก การมี
ผลประโยชน์โดยเป็นเจา้ของนั้นมีความหลากหลายมากจนกระทัง่ไม่มี
บุคคลธรรมดา (ไม่วา่จะกระทาํการลาํพงัคนเดียวหรือร่วมกนักบัผูอ่ื้น
กระทาํการ) สามารถใชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนั
ทางกฎหมาย โดยผา่นการเป็นเจา้ของ) และ 

(i.ii) to the extent that there is doubt under (i.i) as to whether the person(s) 
with the controlling ownership interest are the beneficial owner(s) or 
where no natural person exerts control through ownership interests, the 
identity of the natural persons (if any) exercising control of the legal 
person or arrangement through other means.  

(i.ii) ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัตามขอ้ (i.i) วา่บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมนั้นเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ หรือในกรณีท่ีไม่มีบุคคลธรรมดาใชอ้าํนาจ
ควบคุมจากการมีผลประโยชน์เพราะเป็นเจา้ของ ใหร้ะบุตวัตนของบุคคล
ธรรมดา (ถา้มี) ท่ีใชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือทรัสตด์งักล่าวดว้ยวธีิอ่ืน 

(i.iii) Where no natural person is identified under (i.i) or (i.ii) above, 
financial institutions should identify and take reasonable measures to 
verify the identity of the relevant natural person who holds the position of 
senior managing official.  

(i.iii) ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุช่ือบุคคลธรรมดาไดต้าม (i.i) หรือ (i.ii) 
ขา้งตน้นั้น สถาบนัการเงินควรระบุช่ือและใชม้าตรการท่ีสมเหตุผลในการท่ี
จะตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของบุคคลธรรมดาท่ีมี
ตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูง 

(ii) For legal arrangements:  (ii) สาํหรับบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
(ii.i) Trusts – the identity of the settlor, the trustee(s), the protector (if 
any), the beneficiaries or class of beneficiaries61, and any other natural 
person exercising ultimate effective control over the trust (including 
through a chain of control/ownership);  

(ii.i) ทรัสต ์- ใหร้ะบุตวัตนของผูก่้อตั้งกองทุน ผูจ้ดัการทรัสต ์ผูคุ้ม้ครอง(ถา้
มี) ผูรั้บผลประโยชน์ หรือประเภทของผูรั้บผลประโยชน์62 และบุคคล
ธรรมดาอ่ืนใดท่ีใชอ้าํนาจควบคุมสูงสุดเหนือทรัสต ์(ซ่ึงรวมถึงสายการ
ควบคุม หรือสายการเป็นเจา้ของ) 

(ii.ii) Other types of legal arrangements – the identity of persons in 
equivalent or similar positions.  

(ii.ii) ประเภทอ่ืนๆของบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย - ใหร้ะบุตวัตน
ของบุคคลท่ีอยูใ่นตาํแหน่งเท่าเทียมกนัหรืออยูใ่นตาํแหน่งคลา้ยกนั 

Where the customer or the owner of the controlling interest is a company ในกรณีท่ีลูกคา้หรือเจา้ของผูมี้อาํนาจควบคุมนั้นเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
                                                            
55 In determining the reasonableness of the identity verification measures, regard should be had to the money laundering and terrorist financing risks posed by the customer 
and the business relationship. 
56 ในการพิจารณาความเหมาะสมกบัเหตุผลของมาตรการในการพิสูจน์ทราบตวัตนนั้น ควรคาํนึงถึงความเส่ียงดา้น ML และ TF ท่ีจะเกิดจากลูกคา้และจากความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจดว้ย 
57 Measures (i.i) to (i.iii) are not alternative options, but are cascading measures, with each to be used where the previous measure has been applied and has not identified a 
beneficial owner. 
58 มาตรการต่างๆในขอ้ (i.i) ถึง (i.iii) ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นมาตรการต่อเน่ืองเป็นขั้นๆ โดยใหน้าํแต่ละมาตรการมาใชต่้อเน่ืองไปเม่ือมาตรการก่อนหนา้นั้นนาํมาใชแ้ลว้แต่
ไม่ไดร้ะบุทราบตวัตนเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ 
59 A controlling ownership interest depends on the ownership structure of the company. It may be based on a threshold, e.g. any person owning more than a certain percentage 
of the company (e.g. 25%). 
60 ผลประโยชน์จากการเป็นเจา้ของผูมี้อาํนาจควบคุม ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของการเป็นเจา้ของบริษทั อาจข้ึนอยูก่บัยอดสูงสุด เช่น บุคคลใดกต็ามท่ีเป็นเจา้ของบริษทัเม่ือคิดเป็น
เปอร์เซ็นตแ์ลว้มากกวา่จาํนวนหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้(เช่น 25% เป็นตน้) 
61 For beneficiary(ies) of trusts that are designated by characteristics or by class, financial institutions should obtain sufficient information concerning the beneficiary to 
satisfy the financial institution that it will be able to establish the identity of the beneficiary at the time of the payout or when the beneficiary intends to exercise vested rights. 
62 สาํหรับผูรั้บผลประโยชน์ (หน่ึงคนหรือหลายคน) ของทรัสตท่ี์มีการกาํหนดตวัตามลกัษณะเฉพาะ หรือตามการจาํแนกประเภท สถาบนัการเงินต่างๆ ควรขอรับขอ้มูลให้
เพียงพอเก่ียวกบัผูรั้บผลประโยชน์เพ่ือใหส้ถาบนัการเงินไดรั้บขอ้มูลเพียงพอจนเป็นท่ีพอใจวา่สถาบนัการเงินแห่งนั้นจะสามารถระบุทราบตวัตนของผูรั้บผลประโยชน์ได้
แน่นอนเม่ือถึงเวลาการจ่ายผลประโยชนอ์อกไป หรือเม่ือผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงตั้งใจจะใชสิ้ทธ์ิเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีตนมีอยู ่
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listed on a stock exchange and subject to disclosure requirements (either 
by stock exchange rules or through law or enforceable means) which 
impose requirements to ensure adequate transparency of beneficial 
ownership, or is a majority-owned subsidiary of such a company, it is not 
necessary to identify and verify the identity of any shareholder or 
beneficial owner of such companies. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล (ซ่ึงอาจจะ
เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยห์รือเพราะกฎหมายกาํหนด
หรือดว้ยวธีิบงัคบัอ่ืนๆ) ซ่ึงใชข้อ้กาํหนดต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์มีความโปร่งใสอยา่งเพียงพอ หรือเป็นบริษทัใน
เครือท่ีบริษทัดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งขอ
หลกัฐานการแสดงตนและการตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการ
แสดงตนของผูถื้อหุน้คนหน่ึงคนใดหรือเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของ
บริษทัดงักล่าว 

The relevant identification data may be obtained from a public register, 
from the customer or from other reliable sources. 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงตนท่ีเก่ียวขอ้งอาจขอรับจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
จดทะเบียน จากลูกคา้เอง หรือจากแหล่งอ่ืนท่ีเช่ือถือได ้

D. CDD FOR BENEFICIARIES OF LIFE INSURANCE POLICIES  D. การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัผู้รับผลประโยชน์ทอด
สุดท้ายของกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

6. For life or other investment-related insurance business, financial 
institutions should, in addition to the CDD measures required for the 
customer and the beneficial owner, conduct the following CDD measures 
on the beneficiary(ies) of life insurance and other investment related 
insurance policies, as soon as the beneficiary(ies) are 
identified/designated: 

6. สาํหรับธุรกิจประกนัชีวติหรือธุรกิจประกนัภยัอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนนั้น นอกเหนือจากใชม้าตรการ CDD ท่ีกาํหนดใหน้าํมาใชก้บัลูกคา้ 
และเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์แลว้ สถาบนัการเงินควรใชม้าตรการ CDD 
กบัผูรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติและจากกรมธรรมป์ระเภท
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ทนัทีหรือโดยเร็วท่ีสุดท่ีมีการระบุช่ือผูรั้บ
ผลประโยชน์ หรือบุคคลผูถู้กกาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(a) For beneficiary(ies) that are identified as specifically named natural or 
legal persons or legal arrangements – taking the name of the person;  

(a) สาํหรับผูรั้บผลประโยชน์คนหน่ึงหรือหลายคนท่ีระบุช่ือไว ้ไม่วา่จะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย - กใ็ห้
รวบรวมช่ือของบุคคลดงักล่าวไว ้

(b) For beneficiary(ies) that are designated by characteristics or by class 
(e.g. spouse or children at the time that the insured event occurs) or by 
other means (e.g. under a will) – obtaining sufficient information 
concerning the beneficiary to satisfy the financial institution that it will be 
able to establish the identity of the beneficiary at the time of the payout.  

(b) สาํหรับผูรั้บผลประโยชน์หน่ึงคนหรือหลายคนท่ีถูกกาํหนดช่ือ โดย
ลกัษณะพิเศษ หรือโดยการจดัประเภท (เช่นการกาํหนดตวัวา่เป็น คู่ครอง
หรือบุตร ณ เวลาท่ีทาํการประกนั) หรือ ดว้ยวธีิอ่ืน (เช่น การทาํพินยักรรม) 
– กใ็หข้อขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผลประโยชน์ใหม้ากพอ เพื่อใหส้ถาบนัการเงิน
ไดข้อ้มูลจนเป็นท่ีพอใจวา่ จะสามารถระบุตวัตนของผูรั้บผลประโยชน์ได้
เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรมน์ั้น 

The information collected under (a) and/or (b) should be recorded and 
maintained in accordance with the provisions of Recommendation 11.  

ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาตามขอ้ (a) และ/หรือขอ้ (b) นั้น ควรจะบนัทึกและเกบ็
รักษาไวต้ามท่ีระบุในขอ้แนะนาํท่ี 11 

7. For both the cases referred to in 6(a) and (b) above, the verification of 
the identity of the beneficiary(ies) should occur at the time of the payout.  

7. สาํหรับทั้งกรณีท่ีอา้งถึงในขอ้ 6 (a)และ(b) ขา้งตน้นั้น การตรวจสอบ
พิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของผูรั้บผลประโยชน์ ควรจะ
กระทาํ ณ เวลาท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม ์

8. The beneficiary of a life insurance policy should be included as a 
relevant risk factor by the financial institution in determining whether 
enhanced CDD measures are applicable. If the financial institution 
determines that a beneficiary who is a legal person or a legal arrangement 
presents a higher risk, then the enhanced CDD measures should include 
reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial 
owner of the beneficiary, at the time of payout. 

8. สถาบนัการเงินควรรวมผูรั้บผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัชีวติเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือพิจารณาวา่สมควรใชม้าตรการ 
CDD อยา่งเขม้ หรือไม่ หากสถาบนัการเงินเห็นวา่ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีเป็น
นิติบุคคลหรือเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย นั้นมีความเส่ียงสูง 
ควรใชม้าตรการ CDD อยา่งเขม้เพือ่ระบุและตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลการ
แสดงตนเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ ณ เวลาท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

9. Where a financial institution is unable to comply with paragraphs 6 to 8 
above, it should consider making a suspicious transaction report. 

9. ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ี 6 ถึง 8 
ขา้งตน้ สถาบนัการเงินควรพิจารณาจดัทาํและรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยั 

E. RELIANCE ON IDENTIFICATION AND VERIFICATION 
ALREADY PERFORMED  

E. การใช้ข้อมูลการแสดงตนและการตรวจสอบพสูิจน์ข้อมูลและหลกัฐาน
การแสดงตนทีไ่ด้จัดทาํไว้ก่อนแล้ว 

10. The CDD measures set out in Recommendation 10 do not imply that 10. มาตรการ CDD ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 10 มิไดห้มายความวา่



financial institutions have to repeatedly identify and verify the identity of 
each customer every time that a customer conducts a transaction. An 
institution is entitled to rely on the identification and verification steps that 
it has already undertaken, unless it has doubts about the veracity of that 
information. Examples of situations that might lead an institution to have 
such doubts could be where there is a suspicion of money laundering in 
relation to that customer, or where there is a material change in the way 
that the customer’s account is operated, which is not consistent with the 
customer’s business profile. 

สถาบนัการเงินตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนและตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและ
หลกัฐานการแสดงตนทุกคร้ังท่ีลูกคา้คนเดียวกนันั้นทาํธุรกรรม สถาบนัมี
สิทธิท่ีจะใชข้อ้มูลการแสดงตนและการตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและ
หลกัฐานการแสดงตนท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ ยกเวน้เสียแต่วา่สถาบนัมีความ
สงสยัเก่ียวกบัความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว ตวัอยา่งของสถานการณ์ท่ี
อาจจะนาํไปสู่การสงสยัไดแ้ก่ กรณีท่ีมีขอ้สงสยัวา่เกิด ML ท่ีเก่ียวกบัลูกคา้
รายดงักล่าว หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัวธีิการเดิน
บญัชีของลูกคา้รายนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญันั้นไม่สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการทาํธุรกิจของลูกคา้ 

F. TIMING OF VERIFICATION  F. จังหวะเวลาของการตรวจสอบยนืยนั 
11. Examples of the types of circumstances (in addition to those referred 
to above for beneficiaries of life insurance policies) where it would be 
permissible for verification to be completed after the establishment of the 
business relationship, because it would be essential not to interrupt the 
normal conduct of business, include:  

11. ตวัอยา่งของประเภทสภาวการณ์ (นอกเหนือจากท่ีอา้งถึงขา้งตน้สาํหรับ
ผูรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติ) การท่ีอนุญาตใหท้าํการ
ตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้หลงัจากท่ีไดมี้
การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแลว้ เพื่อท่ีจะไม่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจปกติ
ตอ้งหยดุชะงกั ซ่ึงรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• Non face-to-face business.  • ลูกคา้ท่ีไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ หรือทาํธุรกรรมต่อหนา้ 
• Securities transactions. In the securities industry, companies and 
intermediaries may be required to perform transactions very rapidly, 
according to the market conditions at the time the customer is contacting 
them, and the performance of the transaction may be required before 
verification of identity is completed. 

• ธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้น บริษทั
หลกัทรัพย ์และบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ตอ้งทาํธุรกรรมอยา่งรวดเร็ว
ตามสภาวะตลาด ณ เวลาท่ีลูกคา้ติดต่อกบับริษทัคนกลางและการทาํ
ธุรกรรมกอ็าจจาํเป็นจะตอ้งกระทาํก่อนการตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและ
หลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้จะเสร็จสมบูรณ์ 

12. Financial institutions will also need to adopt risk management 
procedures with respect to the conditions under which a customer may 
utilise the business relationship prior to verification. These procedures 
should include a set of measures, such as a limitation of the number, types 
and/or amount of transactions that can be performed and the monitoring of 
large or complex transactions being carried out outside the expected 
norms for that type of relationship.  

12. สถาบนัการเงิน อาจจะจาํเป็นตอ้งใชข้ั้นตอนการบริหารจดัการความ
เส่ียง ในกรณีท่ีลูกคา้อาจจะตอ้งใชบ้ริการทางธุรกิจก่อนท่ีจะมีการ
ตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ ขั้นตอนต่างๆ 
เหล่าน้ีควรรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจาํกดัจาํนวนคร้ัง ประเภท และ/
หรือ จาํนวนเงินของการทาํธุรกรรมท่ีสามารถจะทาํได ้และมีการติดตาม
ตรวจสอบการทาํธุรกรรมขนาดใหญ่หรือ ธุรกรรมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นผดิ
แผกจากการทาํธุรกรรมประเภทดงักล่าวตามปกติ 

G. EXISTING CUSTOMERS  G. ลูกค้าปัจจุบนั 
13. Financial institutions should be required to apply CDD measures to 
existing customers63 on the basis of materiality and risk, and to conduct 
due diligence on such existing relationships at appropriate times, taking 
into account whether and when CDD measures have previously been 
undertaken and the adequacy of data obtained.  

13. ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน ใชม้าตรการ CDD ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั64 
โดยอาศยัความสาํคญัและระดบัความเส่ียงเป็นพื้นฐาน และควรกาํหนดให้
สถาบนัการเงิน CDD ท่ีมีความสมัพนัธ์อยูใ่นปัจจุบนัในหว้งเวลาท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงขอ้ท่ีวา่ ไดมี้การใชม้าตรการ CDD แลว้หรือไม่ 
ทาํคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด และขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นเพียงพอหรือไม่ 

H. RISK BASED APPROACH65 
 H. กระบวนการบริหารความเส่ียง66 

14. The examples below are not mandatory elements of the FATF 
Standards, and are included for guidance only. The examples are not 
intended to be comprehensive, and although they are considered to be 
helpful indicators, they may not be relevant in all circumstances.  

14. ตวัอยา่งต่างๆต่อไปน้ีเป็นมาตรฐานของ FATF และรวบรวมไวใ้นท่ีน้ี
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเท่านั้น ไม่มีเจตนาท่ีจดัทาํอยา่งครอบคลุม
ครบถว้น  และถึงแมว้า่ตวัอยา่งเหล่าน้ีจะถือวา่เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นประโยชน์ 
แต่อาจจะไม่ตรงกบัสภาพการณ์ทั้งหมดเสมอไป 

Higher risks ความเส่ียงสูง  
15. There are circumstances where the risk of money laundering or 
terrorist financing is higher, and enhanced CDD measures have to be 

15. มีสภาพการณ์ท่ีความเส่ียงท่ีจะเกิด ML หรือ TF นั้นมีอยูใ่นระดบัสูงและ
จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการ CDD อยา่งเขม้ เม่ือทาํการประเมินความเส่ียง

                                                            
63 Existing customers as at the date that the national requirements are brought into force. 
64 ลูกคา้ปัจจุบนั ณ วนัท่ีกฎระเบียบของประเทศมีผลใชบ้งัคบั 
65 The RBA does not apply to the circumstances when CDD should be required but may be used to determine the extent of such measures. 
66 RBA ไม่นาํมาใชก้บัสภาวการณ์ ท่ีควรกาํหนดใหท้าํ CDD แต่อาจจะนาํมาใชเ้พ่ือพิจารณาวา่ควรใชใ้นขอบเขตมากหรือนอ้ยเพียงใด 
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taken. When assessing the money laundering and terrorist financing risks 
relating to types of customers, countries or geographic areas, and 
particular products, services, transactions or delivery channels, examples 
of potentially higher-risk situations (in addition to those set out in 
Recommendations 12 to 16) include the following:  

เก่ียวกบั ML และการสนบัสนุนทางการเงินเก่ียวกบัการก่อการร้ายท่ีเก่ียวกบั
ประเภทของลูกคา้ ประเทศ หรือเขตแดนทางภูมิศาสตร์ และผลิตภณัฑ์
เฉพาะบางประเภท ตลอดจนบริการ การทาํธุรกรรม หรือช่องทางการ
ใหบ้ริการ ตวัอยา่งของสถานการณ์ท่ีมีศกัยภาพวา่จะเกิดความเส่ียงสูง 
(นอกเหนือจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 12 ถึง 16) ซ่ึงจะรวมถึงส่ิง
ต่อไปน้ี 

(a) Customer risk factors: (a) ปัจจยัเส่ียงของลูกคา้ 
• The business relationship is conducted in unusual circumstances (e.g. 
significant unexplained geographic distance between the financial 
institution and the customer).  

• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในสภาวการณ์ท่ีผดิปกติ (เช่น ระยะทาง
ระหวา่งสถาบนัการเงินกบัตวัลูกคา้อยูห่่างไกลกนัท่ีไม่สามารถอธิบายได)้ 

• Non-resident customers.  • ลูกคา้ท่ีไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในประเทศ 
• Legal persons or arrangements that are personal asset-holding 
vehicles.  

• เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการถือครองทรัพยสิ์นส่วนตวั 

• Companies that have nominee shareholders or shares in bearer form.  • เป็นบริษทั ท่ีมีผูถื้อหุน้แทน หรือหุน้ท่ีออกในรูปแบบหุน้ท่ีไม่ระบุช่ือผู ้
ทรงหรือผูถื้อ 

• Business that are cash-intensive.  • ธุรกิจท่ีใชเ้งินสดเป็นหลกั 
• The ownership structure of the company appears unusual or 
excessively complex given the nature of the company’s business. 

• โครงสร้างของการเป็นเจา้ของของบริษทันั้นปรากฏใหเ้ห็นวา่ผดิปกติ
หรือสลบัซบัซอ้นเกินไปเม่ือพิจารณาลกัษณะธุรกิจของบริษทั 

(b) Country or geographic risk factors:67 (b) ปัจจยัความเส่ียงของประเทศหรือของดินแดนทางภูมิศาสตร์68   
• Countries identified by credible sources, such as mutual evaluation or 
detailed assessment reports or published follow-up reports, as not having 
adequate AML/CFT systems.  

• ประเทศท่ีถูกประเมินจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น รายงานการประเมินซ่ึง
กนัและกนั หรือรายงานการประเมินอยา่งละเอียด หรือรายงานการติดตาม
ผลท่ีตีพิมพอ์อกมาโดยระบุวา่เป็นประเทศท่ีไม่มีระบบ AML/CFT ท่ีดีพอ 

• Countries subject to sanctions, embargos or similar measures issued 
by, for example, the United Nations.  

• ประเทศท่ีถูกกาํหนดมาตรการลงโทษหรือการคว ํา่บาตรหรือมาตรการ
ท่ีคลา้ยคลึง เช่น โดยองคก์ารสหประชาชาติ 

• Countries identified by credible sources as having significant levels of 
corruption or other criminal activity.  

• ประเทศท่ีถูกประเมินจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ วา่มีระดบัการทุจริต
คอรัปชัน่หรืออาชญากรรมอ่ืนในระดบัสูง 

• Countries or geographic areas identified by credible sources as 
providing funding or support for terrorist activities, or that have 
designated terrorist organisations operating within their country.  

• ประเทศ หรือดินแดนทางภูมิศาสตร์ท่ีแหล่งท่ีเช่ือถือไดร้ะบุวา่ใหเ้งิน
หรือใหเ้งินสนบัสนุนแก่กิจกรรมการก่อการร้าย หรือมีองคก์รการก่อการ
ร้ายท่ีถูกกาํหนด ปฏิบติัการอยูภ่ายในประเทศ 

(c) Product, service, transaction or delivery channel risk factors:  (c) ปัจจยัเส่ียงของผลิตภณัฑ ์บริการ การทาํธุรกรรม หรือช่องทางการ
ใหบ้ริการ 

• Private banking.  • การธนาคารส่วนบุคคล 
• Anonymous transactions (which may include cash).  • การทาํธุรกรรมท่ีไม่เปิดเผยช่ือ (ซ่ึงอาจรวมถึงเงินสด) 
• Non-face-to-face business relationships or transactions.  • ลูกคา้ท่ีไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ หรือทาํธุรกรรมต่อหนา้ 
• Payment received from unknown or un-associated third parties  • การรับเงินโอนจากบุคคลท่ีไม่รู้จกัหรือบุคคลท่ีสามท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
Lower risks ความเส่ียงตํ่า 
16. There are circumstances where the risk of money laundering or 
terrorist financing may be lower. In such circumstances, and provided 
there has been an adequate analysis of the risk by the country or by the 
financial institution, it could be reasonable for a country to allow its 
financial institutions to apply simplified CDD measures.  

16. ในกรณีท่ีความเส่ียงเก่ียวกบั ML หรือ TF อาจจะอยูใ่นระดบัตํ่า ทั้งน้ีมี
เง่ือนไขวา่ ไดมี้การวเิคราะห์ความเส่ียงอยา่งเพยีงพอโดยประเทศหรือโดย
สถาบนัการเงินแลว้ กอ็าจจะเป็นเหตุผลเพียงพอท่ีประเทศจะอนุญาตให้
สถาบนัการเงินใชม้าตรการ CDD แบบง่าย 

17. When assessing the money laundering and terrorist financing risks 
relating to types of customers, countries or geographic areas, and 

17. ในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั ML และ TF ท่ีเก่ียวกบัประเภทของ
ลูกคา้  ประเทศหรือดินแดนทางภูมิศาสตร์ และเฉพาะผลิตภณัฑบ์าง

                                                            
67 Under Recommendation 19 it is mandatory for countries to require financial institutions to apply enhanced due diligence when the FATF calls for such measures to be 
introduced. 
68 ภายใตข้อ้แนะนาํท่ี 19 นั้น มีขอ้กาํหนดบงัคบั ใหแ้ต่ละประเทศตอ้งกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งใชก้าร CDD อยา่งเขม้เม่ือ FATF เรียกร้องใหใ้ชม้าตรการดงักล่าว 



particular products, services, transactions or delivery channels, examples 
of potentially lower risk situations include the following:  

ประเภท บริการ การทาํธุรกรรม หรือช่องทางการใหบ้ริการ ตวัอยา่งของ
สถานการณ์ท่ีมีศกัยภาพวา่จะมีความเส่ียงตํ่ารวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

(a) Customer risk factors: (a) ปัจจยัเส่ียงของลูกคา้ 
• Financial institutions and DNFBPs – where they are subject to 
requirements to combat money laundering and terrorist financing 
consistent with the FATF Recommendations, have effectively 
implemented those requirements, and are effectively supervised or 
monitored in accordance with the Recommendations to ensure compliance 
with those requirements.  

• สถาบนัการเงินต่างๆ และธุรกิจและ DNFBP – จะมีความเส่ียงตํ่าใน
กรณีท่ีอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดดา้น AML/CFT โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้แนะนาํต่างๆของ FATF อยา่งมีประสิทธิผล และตอ้งไดรั้บการ
ควบคุมดูแล หรือติดตามตรวจสอบอยา่งไดผ้ล เพื่อเป็นการประกนัใหมี้การ
ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํต่างๆ ของ FATF 

• Public companies listed on a stock exchange and subject to disclosure 
requirements (either by stock exchange rules or through law or 
enforceable means), which impose requirements to ensure adequate 
transparency of beneficial ownership.  

• บริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และถูกกาํหนดให้
เปิดเผยขอ้มูล (ตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายหรือวธีิ
บงัคบัอ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การเป็นเจา้ของผูรั้บ
ผลประโยชน์นั้นมีความโปร่งใสอยา่งเพียงพอ 

• Public administrations or enterprises.  • หน่วยงานรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
(b) Product, service, transaction or delivery channel risk factors:  (b) ปัจจยัเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ธุรกรรมหรือช่องทางการ

ใหบ้ริการ 
• Life insurance policies where the premium is low (e.g. an annual 
premium of less than USD/EUR 1,000 or a single premium of less than 
USD/EUR 2,500).  

• กรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ีค่าเบ้ียประกนัตํ่า (เช่น มีค่าเบ้ียประกนัประจาํปี
ตํ่ากวา่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 ยโูร หรือมีการชาํระเบ้ียประกนัคร้ัง
เดียวในอตัราท่ีตํ่ากวา่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,500 ยโูร) 

• Insurance policies for pension schemes if there is no early surrender 
option and the policy cannot be used as collateral.  

• กรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับโครงการบาํเหน็จบาํนาญ ท่ีไม่ไถ่ถอน
ก่อนกาํหนด และเป็นกรมธรรมท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนัไม่ได ้

• A pension, superannuation or similar scheme that provides retirement 
benefits to employees, where contributions are made by way of deduction 
from wages, and the scheme rules do not permit the assignment of a 
member’s interest under the scheme 

• โครงการบาํเหน็จ บาํนาญหรือกองทุนเพื่อการปลดเกษียณ หรือ
โครงการท่ีคลา้ยๆ กนัท่ีใหป้ระโยชน์สาํหรับการเกษียนอายขุองพนกังาน 
ซ่ึงการจ่ายเงินสมทบจากพนกังานกระทาํโดยการหกัจากเงินเดือน ค่าแรง
และไม่อนุญาตใหส้มาชิกโอนผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

• Financial products or services that provide appropriately defined and 
limited services to certain types of customers, so as to increase access for 
financial inclusion purposes. 

• ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงิน ท่ีมีการกาํหนดการใหบ้ริการไวอ้ยา่ง
เหมาะสมและอยูใ่นขอบเขตจาํกดั เฉพาะลูกคา้บางประเภท เพื่อ
วตัถุประสงคใ์หส้ามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินได ้

(c) Country risk factors:  (c) ปัจจยัเส่ียงเก่ียวกบัประเทศ 
• Countries identified by credible sources, such as mutual evaluation or 
detailed assessment reports, as having effective AML/CFT systems.  

• ประเทศท่ีถูกประเมินจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ระบุไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลซ่ึงกนัและกนั หรือรายงานการประเมินอยา่งละเอียดวา่มีระบบ 
AML/CFT ท่ีมีประสิทธิผล 

• Countries identified by credible sources as having a low level of 
corruption or other criminal activity.  

• ประเทศท่ีถูกประเมินจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือวา่มีระดบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ตํ่า หรืออาชญากรรมอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัตํ่า 

In making a risk assessment, countries or financial institutions could, 
when appropriate, also take into account possible variations in money 
laundering and terrorist financing risk between different regions or areas 
within a country. 

ในการประเมินความเส่ียง หากแต่ละประเทศ หรือสถาบนัการเงินเห็น
เหมาะสม กส็ามารถท่ีจะพิจารณาการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิด ML และ 
TF ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งภูมิภาคหรือพื้นท่ีต่างๆ ภายในประเทศ
เดียวกนั 

18. Having a lower money laundering and terrorist financing risk for 
identification and verification purposes does not automatically mean that 
the same customer is lower risk for all types of CDD measures, in 
particular for ongoing monitoring of transactions.  

18. การมีความเส่ียงตํ่าดา้น ML และ TF เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงตน
และการตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตน ไม่ได้
หมายความโดยอตัโนมติัวา่ ลูกคา้รายเดียวกนันั้นจะมีความเส่ียงตํ่าสาํหรับ
มาตรการทุกประเภทท่ีใชใ้นการ CDD โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สาํหรับการ
ติดตามตรวจสอบธุรกรรมทั้งหลายอยา่งต่อเน่ือง 

Risk variables  ตัวแปรของความเส่ียง 
19. When assessing the money laundering and terrorist financing risks 
relating to types of customers, countries or geographic areas, and 

19. ในการประเมินความเส่ียงดา้น ML และ TF ท่ีเก่ียวกบัประเภทของลูกคา้ 
ประเทศ หรือพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ และเฉพาะผลิตภณัฑ ์บริการ ธุรกรรม 
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particular products, services, transactions or delivery channels risk, a 
financial institution should take into account risk variables relating to 
those risk categories. These variables, either singly or in combination, 
may increase or decrease the potential risk posed, thus impacting the 
appropriate level of CDD measures. Examples of such variables include:  

และช่องทางการใหบ้ริการ สถาบนัการเงินควรพิจารณาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเส่ียงประเภทต่างๆ ตวัแปรเหล่าน้ีอาจจะเป็นเพียงตวัแปรเดียวหรือ
หลายๆ ตวัรวมกนั ท่ีมีศกัยภาพจะเป็นการเพิ่มหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงจะมีผลต่อระดบัท่ีเหมาะสมของมาตรการการ CDD ตวัอยา่งของตวัแปร
ต่างๆ รวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• The purpose of an account or relationship.  • วตัถุประสงคข์องการเปิดบญัชีหรือการสร้างความสมัพนัธ์ 
• The level of assets to be deposited by a customer or the size of 
transactions undertaken.  

• ระดบัของทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้จะนาํฝาก หรือขนาดของธุรกรรมท่ีดาํเนิน
ไปแลว้ 

• The regularity or duration of the business relationship.  • ความเสมอตน้เสมอปลายหรือระยะเวลาของการมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ 

Enhanced CDD measures  มาตรการ CDD อย่างเข้ม 
20. Financial institutions should examine, as far as reasonably possible, 
the background and purpose of all complex, unusual large transactions, 
and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic 
or lawful purpose. Where the risks of money laundering or terrorist 
financing are higher, financial institutions should be required to conduct 
enhanced CDD measures, consistent with the risks identified. In 
particular, they should increase the degree and nature of monitoring of the 
business relationship, in order to determine whether those transactions or 
activities appear unusual or suspicious. Examples of enhanced CDD 
measures that could be applied for higher-risk business relationships 
include:  

20. สถาบนัการเงิน ควรตรวจสอบภูมิหลงัและวตัถุประสงคข์องธุรกรรมท่ี
สลบัซบัซอ้นและมีขนาดใหญ่ผดิปกติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีสมควรแก่เหตุผล 
และควรตรวจสอบการทาํธุรกรรมท่ีมีลกัษณะผดิปกติทั้งหมด โดยไม่มี
วตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมายท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีมีความเส่ียง
เก่ียวกบั ML หรือ TF สูงนั้น ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินใชม้าตรการ 
CDD อยา่งเขม้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของความเส่ียงท่ีระบุนั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัการเงินควรจะเพ่ิมความถ่ีและลกัษณะของการ
ติดตามเฝ้าดูความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ีกเ็พื่อท่ีจะตดัสินวา่ ธุรกรรมต่างๆ 
หรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ผดิปกติหรือตอ้งสงสยัหรือไม่ ตวัอยา่งของ
มาตรการ CDD อยา่งเขม้ท่ีอาจจะนาํมาใชส้าํหรับความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ี
มีความเส่ียงสูง รวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• Obtaining additional information on the customer (e.g. occupation, 
volume of assets, information available through public databases, internet, 
etc.), and updating more regularly the identification data of customer and 
beneficial owner.  

• การขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัลูกคา้ (เช่น อาชีพ ขนาดหรือปริมาณของ
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลสาธารณะ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้) และมีการปรับขอ้มูลเก่ียวกบัการระบุทราบตวัตนของลูกคา้ 
ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ใหท้นัสมยัอยูเ่ป็นประจาํ
และบ่อยข้ึน 

• Obtaining additional information on the intended nature of the 
business relationship. 

• ขอขอ้มูลเพิ่มเติม เก่ียวกบัเจตนาหรือวตัถุประสงคข์องการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจนั้นๆ 

• Obtaining information on the source of funds or source of wealth of 
the customer. 

• ขอขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของเงินหรือความมัง่คัง่ของลูกคา้ 

• Obtaining information on the reasons for intended or performed 
transactions. 

• ขอขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลสาํหรับการทาํธุรกรรมท่ีตอ้งการ หรือธุรกรรม
ท่ีไดท้าํไปแลว้ 

• Obtaining the approval of senior management to commence or 
continue the business relationship. 

• ขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อท่ีจะเร่ิมตน้หรือดาํเนิน
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจต่อไป 

• Conducting enhanced monitoring of the business relationship, by 
increasing the number and timing of controls applied, and selecting 
patterns of transactions that need further examination. 

• ดาํเนินการตรวจสอบความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในเชิงลึก โดยการเพ่ิม
จาํนวนและจงัหวะเวลาของมาตรการควบคุมท่ีนาํมาใชแ้ละเลือกลกัษณะ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

• Requiring the first payment to be carried out through an account in 
the customer’s name with a bank subject to similar CDD standards. 

• กาํหนดใหก้ารโอนเงินคร้ังแรกเป็นการโอนไปผา่นบญัชีของลูกคา้ท่ีมี
กบัธนาคารอ่ืนซ่ึงมีมาตรฐาน CDD เดียวกนั 

Simplified CDD measures  มาตรการ CDD อย่างง่าย 
21. Where the risks of money laundering or terrorist financing are lower, 
financial institutions could be allowed to conduct simplified CDD 
measures, which should take into account the nature of the lower risk. The 
simplified measures should be commensurate with the lower risk factors 

21. ในกรณีท่ีความเส่ียงเก่ียวกบั ML และ TF อยูใ่นระดบัตํ่า สถาบนัการเงิน
ควรไดรั้บอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ CDD อยา่งง่าย ได ้ซ่ึงมาตรการดงักล่าว
ควรพิจารณาถึงลกัษณะของความเส่ียงตํ่าดงักล่าวดว้ย มาตรการอยา่งง่าย น้ี
ควรเหมาะสมตามปัจจยัความเส่ียงตํ่านั้นดว้ย (เช่น มาตรการอยา่งง่ายนั้น



(e.g. the simplified measures could relate only to customer acceptance 
measures or to aspects of ongoing monitoring). Examples of possible 
measures are:  

อาจจะเก่ียวโยงถึงเฉพาะมาตรการในการรับลูกคา้เท่านั้น หรืออาจจะเก่ียว
โยงกบัดา้นต่างๆ ของการติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง) ตวัอยา่งของ
มาตรการท่ีน่าจะเป็นไปไดคื้อ 

• Verifying the identity of the customer and the beneficial owner after 
the establishment of the business relationship (e.g. if account transactions 
rise above a defined monetary threshold). 

• ตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้และผูรั้บ
ผลประโยชน์ หลงัจากมีการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น ถา้การเดิน
บญัชีมีจาํนวนเงินเพิ่มข้ึนเกินระดบัสูงสุดท่ีกาํหนดไว)้ 

• Reducing the frequency of customer identification updates. • ลดความถ่ีของการปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัการระบุทราบตวัตนของ
ลูกคา้ใหน้อ้ยลง 

• Reducing the degree of on-going monitoring and scrutinising 
transactions, based on a reasonable monetary threshold. 

• ลดระดบัของการติดตามตรวจสอบการทาํธุรกรรมอยา่งต่อเน่ืองลง และ
ทาํการตรวจสอบโดยกาํหนดยอดการทาํธุรกรรมท่ีเหมาะสม 

• Not collecting specific information or carrying out specific measures 
to understand the purpose and intended nature of the business relationship, 
but inferring the purpose and nature from the type of transactions or 
business relationship established. 

• ไม่รวบรวมขอ้มูลเฉพาะหรือไม่ดาํเนินการใชม้าตรการเฉพาะเพื่อทาํ
ความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของธุรกิจ แต่จะอนุมานวตัถุประสงค์
และลกัษณะของความสมัพนัธ์ดงักล่าวจากประเภทของการทาํธุรกรรมหรือ
จากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีสร้างข้ึน 

Simplified CDD measures are not acceptable whenever there is a 
suspicion of money laundering or terrorist financing, or where specific 
higher-risk scenarios apply. 

มาตรการ CDD อยา่งง่ายน้ี จะไม่สามารถใชไ้ด ้หากเกิดมีขอ้สงสยัวา่มี ML 
หรือ TF หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เฉพาะท่ีทาํใหเ้ห็นวา่มีความเส่ียงสูงข้ึน 

Thresholds ยอดสูงสุด 
22. The designated threshold for occasional transactions under 
Recommendation 10 is USD/EUR 15,000. Financial transactions above 
the designated threshold include situations where the transaction is carried 
out in a single operation or in several operations that appear to be linked.  

22. ยอดสูงสุดท่ีระบุไวส้าํหรับการทาํธุรกรรมของลูกคา้จรตามขอ้แนะนาํท่ี 
10 คือ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15,000 ยโูร การทาํธุรกรรมท่ีมียอดเงิน
เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวไ้ม่วา่จะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงคร้ังเดียว หรือหลาย
คร้ังท่ีมีร่องรอยต่อเน่ือง 

Ongoing due diligence  การ CDD อย่างต่อเน่ือง 
23. Financial institutions should be required to ensure that documents, 
data or information collected under the CDD process is kept up-to-date 
and relevant by undertaking reviews of existing records, particularly for 
higher-risk categories of customers  

23. ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ เอกสารต่างๆ 
ขอ้มูลและข่าวสารท่ีรวบรวมมาตามกระบวนการ CDD นั้น จะตอ้งรักษาไว้
ใหท้นัสมยัและตรงประเดน็ โดยการทาํการทบทวนตรวจสอบหลกัฐานท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับลูกคา้ประเภทท่ีมีความเส่ียงสูง 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 12 
(POLITICALLY EXPOSED PERSONS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมสําหรับข้อแนะนําที ่12 (บุคคลทีม่สีถานภาพทาง
การเมอืง) 

Financial institutions should take reasonable measures to determine 
whether the beneficiaries of a life insurance policy and/or, where required, 
the beneficial owner of the beneficiary are politically exposed persons. 
This should occur at the latest at the time of the payout. Where there are 
higher risks identified, in addition to performing normal CDD measures, 
financial institutions should be required to: 

สถาบนัการเงินควรใชม้าตรการอนัสมควรเพ่ือพิจารณาวา่ผูรั้บผลประโยชน์
ของกรมธรรมป์ระกนัชีวติ และ/หรือ ในกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดไวว้า่ผูรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงเป็นผูมี้สถานภาพทางการเมือง การพิจารณาดงักล่าว
น้ีควรจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ท่ีสุด ณ ขณะท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
ท่ีทราบวา่มีความเส่ียงสูง สถาบนัการเงินนอกจากจะตอ้งใชม้าตรการ CDD 
ตามปกติแลว้ ยงัควรดาํเนินการต่อไปน้ี 

a) inform senior management before the payout of the policy proceeds; 
and 

a) แจง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบก่อนการชาํระค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม ์และ 

b) conduct enhanced scrutiny on the whole business relationship with the 
policyholder, and consider making a suspicious transaction report. 

b) ทาํการตรวจสอบเชิงลึกเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทั้งหมดท่ีมีอยูก่บั
ผูถื้อกรมธรรมแ์ละควรพิจารณาส่งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 13 
(CORRESPONDENT BANKING)  

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่13 (ธนาคารตัวแทน) 

The similar relationships to which financial institutions should apply 
criteria (a) to (e) include, for example those established for securities 
transactions or funds transfers, whether for the cross-border financial 
institution as principal or for its customers. 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีสถาบนั
การเงินควรใชห้ลกัเกณฑใ์นขอ้ (a) ถึงขอ้ (e) รวมถึงความสมัพนัธ์ทั้งหลาย
ท่ีมีข้ึนเพื่อทาํธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเพื่อการโอนเงินไม่วา่สถาบนั
การเงินท่ีโอนเงินระหวา่งประเทศจะเป็นสถาบนัหลกัหรือเพื่อลูกคา้ของตน
กต็าม 
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The term payable-through accounts refers to correspondent accounts that 
are used directly by third parties to transact business on their own behalf.  

คาํวา่ การชาํระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง หมายถึง บญัชีธนาคารตวัแทนท่ี
ลูกคา้ของธนาคารตวัแทนใชใ้นการทาํธุรกรรมผา่นบญัชีโดยตรงในนาม
ของธนาคารตวัแทน 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 14 (MONEY 
OR VALUE TRANSFER SERVICES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่14 (บริการโอนเงนิหรือการโอนมูลค่าเงนิ) 

A country need not impose a separate licensing or registration system with 
respect to natural or legal persons already licensed or registered as 
financial institutions (as defined by the FATF Recommendations) within 
that country, which, under such license or registration, are permitted to 
perform money or value transfer services, and which are already subject to 
the full range of applicable obligations under the FATF 
Recommendations. 

แต่ละประเทศไม่จาํเป็นตอ้งแยกการออกใบอนุญาตหรือจดทะเบียนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นสถาบนัการเงิน
ในประเทศแลว้ (ตามคาํจาํกดัความของขอ้แนะนาํของ FATF) ซ่ึงตาม
ใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนดงักล่าว สถาบนัการเงินไดรั้บอนุญาตให้
ดาํเนินการใหบ้ริการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน ซ่ึงตอ้งดาํเนินการตาม
ขอ้แนะนาํ FATF ขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยูแ่ลว้ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 16 (WIRE 
TRANSFERS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่16 (การโอนเงนิอเิลก็ทรอนิกส์) 

A. OBJECTIVE  A. วตัถุประสงค์ 
1. Recommendation 16 was developed with the objective of preventing 
terrorists and other criminals from having unfettered access to wire 
transfers for moving their funds, and for detecting such misuse when it 
occurs. Specifically, it aims to ensure that basic information on the 
originator and beneficiary of wire transfers is immediately available: 

1. ขอ้แนะนาํท่ี 16 จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัผูก่้อการร้ายและ
อาชญากรอ่ืนไม่ใหใ้ชบ้ริการการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่ง
อิสระเสรีเพื่อโยกยา้ยเงินของตน และเพื่อสืบคน้เม่ือมีการใชก้ารโอนเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางท่ีผดิเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้แนะนาํท่ี 16 
น้ีมุ่งจะสร้างความมัน่ใจวา่สามารถหาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูโ้อนเงินจาก
ตน้ทาง และผูรั้บโอนเงินนั้นไดท้นัที 

(a) to appropriate law enforcement and/or prosecutorial authorities to 
assist them in detecting, investigating, and prosecuting terrorists or other 
criminals, and tracing their assets;  

(a) ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมายและ/หรือพนกังานอยัการ
เพื่อช่วยเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวในการสืบคน้ หรือในการสืบสวนสอบสวน หรือ
ในการดาํเนินคดีผูก่้อการร้าย หรืออาชญากรอ่ืน และเพื่อช่วยเจา้หนา้ท่ี
ดงักล่าวในการสืบเสาะหาทรัพยสิ์นของอาชญากรเหล่านั้น 

(b) to financial intelligence units for analysing suspicious or unusual 
activity, and disseminating it as necessary, and  

(b) ใหแ้ก่ FIU เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์กิจกรรมท่ีตอ้งสงสัยหรือกิจกรรมท่ี
ผดิปกติ แลว้ส่งต่อข่าวกรองดงักล่าวออกไปตามความจาํเป็นและ 

(c) to ordering, intermediary and beneficiary financial institutions to 
facilitate the identification and reporting of suspicious transactions, and to 
implement the requirements to take freezing action and comply with 
prohibitions from conducting transactions with designated persons and 
entities, as per the obligations set out in the relevant United Nations 
Security Council resolutions, such as resolution 1267 (1999) and its 
successor resolutions, and resolution 1373 (2001) relating to the 
prevention and suppression of terrorism and terrorist financing.  

(c) ใหแ้ก่สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูส้ัง่ หรือสถาบนัการเงินท่ีเป็นคนกลาง หรือ
สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูรั้บ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการระบุทราบตวัตน
และในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั อีกทั้งเพือ่ดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดใหอ้ายดัทรัพยแ์ละเพื่อปฏิบติัตามขอ้หา้มไม่ใหท้าํธุรกรรมกบั
บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ตามพนัธกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นมติของคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เช่น มติ 1267 (ค.ศ. 
1999) และมติอ่ืนท่ีสืบต่อมติดงักล่าว และรวมถึงมติ 1373 (ค.ศ. 2001) ท่ี
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายและ TF  

2. To accomplish these objectives, countries should have the ability to 
trace all wire transfers. Due to the potential terrorist financing threat posed 
by small wire transfers, countries should minimise thresholds taking into 
account the risk of driving transactions underground and the importance of 
financial inclusion. It is not the intention of the FATF to impose rigid 
standards or to mandate a single operating process that would negatively 
affect the payment system.  

2. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี แต่ละประเทศควรมีความสามารถใน
การติดตามร่องรอยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดใหพ้บ เน่ืองจาก
การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์รายยอ่ยมีศกัยภาพท่ีจะเป็นภยั TF ได ้แต่ละ
ประเทศควรกาํหนดเพดานสูงสุดใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด โดยใน
ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการหนัไปทาํธุรกรรมใต้
ดินแทน และควรคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปิดโอกาสทางการเงิน FATF 
ไม่มีเจตนาท่ีจะบงัคบัใชม้าตรฐานเขม้งวดหรือใชอ้าณติับงัคบัใหทุ้กฝ่ายใช้
กระบวนการเดียวกนัทั้งหมดในการดาํเนินงาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อระบบการชาํระเงินได ้

B. SCOPE  B. ขอบข่าย 



3. Recommendation 16 applies to cross-border wire transfers and domestic 
wire transfers , including serial payments, and cover payments.  

3. ขอ้แนะนาํท่ี 16 ใชก้บัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศ
และการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ รวมถึงการชาํระเงิน 
แบบ serial payments และการชาํระเงินแบบ cover payments 

4. Recommendation 16 is not intended to cover the following types of 
payments:  

4. ขอ้แนะนาํท่ี 16 ไม่มีเจตนาท่ีจะครอบคลุมไปถึงการชาํระเงินประเภท
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(a) Any transfer that flows from a transaction carried out using a credit or 
debit or prepaid card for the purchase of goods or services, so long as the 
credit or debit or prepaid card number accompanies all transfers flowing 
from the transaction. However, when a credit or debit or prepaid card is 
used as a payment system to effect a person-to-person wire transfer, the 
transaction is covered by Recommendation 16, and the necessary 
information should be included in the message. 

(a) การโอนเงินใดๆท่ีเกิดจากธุรกรรมท่ีใชบ้ตัรเครดิต หรือบตัรหกัเงินจาก
บญัชี หรือบตัรเติมเงิน เพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการตราบใดท่ีมีการส่ง
หมายเลขบตัรเครดิต หรือบตัรหกัเงินจากบญัชี หรือบตัรเติมเงินไปพร้อม
กบัการโอนเงินทั้งหมดท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมดงักล่าว อยา่งไรกต็าม
เม่ือใดท่ีมีการใชบ้ตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรเติมเงินในการชาํระ
เงินเพื่อใหส้ามารถโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคล
หน่ึง การทาํธุรกรรมดงักล่าวจะอยูใ่ตบ้งัคบัของขอ้แนะนาํท่ี 16 และขอ้มูลท่ี
จาํเป็นทั้งหลายควรรวมไวใ้นขอ้ความ เก่ียวกบัการโอนเงินนั้น 

(b) Financial institution-to-financial institution transfers and settlements, 
where both the originator person and the beneficiary person are financial 
institutions acting on their own behalf.  

(b) การโอนเงินและการชาํระเงิน ระหวา่งสถาบนัการเงินกบัสถาบนัการเงิน
ดว้ยกนัโดยท่ีทั้งผูโ้อนเงินจากตน้ทาง และผูรั้บต่างกด็าํเนินการในนามของ
ตนเอง 

5. Countries may adopt a de minimis threshold for cross-border wire 
transfers (no higher than USD/EUR 1,000), below which the following 
requirements should apply:  

5. แต่ละประเทศ อาจใชว้ธีิการกาํหนดเพดานสูงสุดใหเ้ป็นจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 
สาํหรับการโอนเงินระหวา่งประเทศ (ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/1000 ยู
โร) ซ่ึงถา้ตํ่ากวา่นั้น ควรใชข้อ้กาํหนดต่อไปน้ี 

(a) Countries should ensure that financial institutions include with such 
transfers: (i) the name of the originator; (ii) the name of the beneficiary; 
and (iii) an account number for each, or a unique transaction reference 
number. Such information need not be verified for accuracy, unless there 
is a suspicion of money laundering or terrorist financing, in which case, 
the financial institution should verify the information pertaining to its 
customer.  

(a) แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินควรรวมส่ิง
ต่อไปน้ีไวใ้นการโอนเช่นวา่นั้น คือ (i) ช่ือของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง (ii) ช่ือ
ของผูรั้บ และ (iii) เลขบญัชีของแต่ละฝ่ายหรือหมายเลขอา้งอิงท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะสาํหรับธุรกรรมนั้น ขอ้มูลเช่นวา่นั้นไม่จาํเป็นตอ้ง
ตรวจสอบยนืยนัเพือ่ความถูกตอ้ง เวน้แต่วา่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็น ML 
หรือเป็น TF ซ่ึงในกรณีเช่นนั้น สถาบนัการเงินควรตรวจสอบยนืยนัขอ้มูล
เก่ียวกบัลูกคา้ของตน 

(b) Countries may, nevertheless, require that incoming cross-border wire 
transfers below the threshold contain required and accurate originator 
information.  

(b) อยา่งไรกต็าม แต่ละประเทศ อาจกาํหนดไวว้า่ การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศเขา้มาในประเทศ ในจาํนวนท่ีตํ่ากวา่เพดาน
สูงสุดนั้นตอ้งมีขอ้มูลของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผูโ้อนเงินจากตน้ทาง 

C. CROSS-BORDER QUALIFYING WIRE TRANSFERS  C. การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศทีม่ข้ีอมูลครบถ้วน 
6. Information accompanying all qualifying wire transfers should always 
contain:  

6. ขอ้มูลท่ีส่งไปพร้อมกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครบถว้น ตอ้ง
ประกอบดว้ย: 

(a) the name of the originator;  (a) ช่ือของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง 
(b) the originator account number where such an account is used to 
process the transaction;  

(b) เลขบญัชีของผูโ้อนเงินจากตน้ทางในกรณีท่ีใชบ้ญัชีดงักล่าวในการทาํ
ธุรกรรม 

(c) the originator’s address, or national identity number, or customer 
identification number69, or date and place of birth;  

(c) ท่ีอยูข่องผูโ้อนเงินจากตน้ทาง หรือหมายเลขบตัรประชาชนของผูโ้อน
เงินจากตน้ทาง หรือหมายเลขระบุตวัตนของลูกคา้70 หรือวนั เดือน ปีและ
สถานท่ีเกิด 

(d) the name of the beneficiary; and  (d) ช่ือของผูรั้บโอน และ 
(e) the beneficiary account number where such an account is used to (e) หมายเลขบญัชีของผูรั้บโอน ในกรณีท่ีใชบ้ญัชีดงักล่าวในการทาํ

                                                            
69 The customer identification number refers to a number which uniquely identifies the originator to the originating financial institution and is a different number from the 
unique transaction reference number referred to in paragraph 7. The customer identification number must refer to a record held by the originating financial institution 
which contains at least one of the following: the customer address, a national identity number, or a date and place of birth. 
70 เลขประจาํตวัลูกคา้ หมายถึงเลขท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีระบุทราบตวัตนผูส่้งเงินจากตน้ทางใหส้ถาบนัการเงินท่ีส่งเงินจากตน้ทางทราบ และเป็นเลขท่ีแตกต่างจากเลขท่ี
มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีอา้งถึงธุรกรรม ดงัท่ีอา้งถึงในขอ้ 7 เลขประจาํตวัลกูคา้ จะตอ้งอา้งถึงบนัทึกหลกัฐานท่ีสถาบนัการเงินท่ีส่งเงินจากตน้ทางเกบ็รักษาไว ้ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้ง
บรรจุขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ ท่ีอยูข่องลูกคา้ เลขประจาํตวัประชาชน หรือ วนั เดือน ปี เกิดของลูกคา้  
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process the transaction.  ธุรกรรม 
7. In the absence of an account, a unique transaction reference number 
should be included which permits traceability of the transaction.  

7. ในกรณีท่ีไม่มีบญัชี ควรรวมหมายเลขอา้งอิงสาํหรับการทาํธุรกรรม
ดงักล่าวไวด้ว้ย ซ่ึงจะอาํนวยใหส้ามารถติดตามร่องรอยการทาํธุรกรรม
ดงักล่าวนั้นได ้

8. Where several individual cross-border wire transfers from a single 
originator are bundled in a batch file for transmission to beneficiaries, they 
may be exempted from the requirements of paragraph 6 in respect of 
originator information, provided that they include the originator’s account 
number or unique transaction reference number (as described in paragraph 
7 above), and the batch file contains required and accurate originator 
information, and full beneficiary information, that is fully traceable within 
the beneficiary country.  

8. ในกรณีท่ีมีการรวมการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศหลาย
รายการจากผูโ้อนเงินรายเดียวเขา้เป็นชุดเดียวกนั เพือ่ส่งไปยงัผูรั้บโอน
หลายคน การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวอาจไดรั้บการยกเวน้จาก
ขอ้กาํหนดตามขอ้ 6 ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง แต่มี
เง่ือนไขวา่การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดงักล่าวนั้น ตอ้งรวมเลขบญัชี
หรือหมายเลขอา้งอิงเฉพาะสาํหรับการธุรกรรมนั้น (ตามท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ 
7 ดงัขา้งบน) และการทาํธุรกรรมรวมเป็นชุดดงักล่าว ตอ้งบรรจุขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัผูโ้อนเงินจากตน้ทางตามท่ีกาํหนดไว ้อีกทั้งตอ้งมีขอ้มูล
เก่ียวกบัผูรั้บโอนอยา่งครบถว้นจนสามารถติดตามร่องรอยภายในประเทศ
ของผูรั้บโอนได ้

D. DOMESTIC WIRE TRANSFERS  D. การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ 
9. Information accompanying domestic wire transfers should also include 
originator information as indicated for cross-border wire transfers, unless 
this information can be made available to the beneficiary financial 
institution and appropriate authorities by other means. In this latter case, 
the ordering financial institution need only include the account number or 
a unique transaction reference number, provided that this number or 
identifier will permit the transaction to be traced back to the originator or 
the beneficiary.  

9. ขอ้มูลท่ีส่งไปพร้อมกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ
ควรรวมขอ้มูลของผูโ้อนเงินจากตน้ทางดว้ย ดงัเช่นขอ้มลูท่ีระบุไวส้าํหรับ
การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศ เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลน้ีจะจดั
ใหแ้ก่สถาบนัการเงินผูรั้บโอนและหน่วยงานท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยวธีิอ่ืน ใน
กรณีหลงัน้ี สถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่ เพียงแต่รวมหมายเลขบญัชีหรือ
หมายเลขอา้งอิงเฉพาะของการทาํธุรกรรมเท่านั้น โดยมีขอ้แมว้า่หมายเลขน้ี 
หรือหมายเลขระบุตวัตนดงักล่าว จะตอ้งอาํนวยใหส้ามารถติดตามร่องรอย
การทาํธุรกรรมยอ้นกลบัไปถึงผูโ้อนเงินจากตน้ทางหรือผูรั้บ 

10. The information should be made available by the ordering financial 
institution within three business days of receiving the request either from 
the beneficiary financial institution or from appropriate competent 
authorities. Law enforcement authorities should be able to compel 
immediate production of such information.  

10. สถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่ ควรจดัหาขอ้มูลดงักล่าวนั้น ใหแ้ก่สถาบนั
การเงินผูรั้บหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากไดรั้บคาํ
ร้องขอจากสถาบนัการเงินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว  เจา้หนา้ท่ีบงัคบั
ใชก้ฎหมายควรมีอาํนาจบงัคบัใหจ้ดัหาขอ้มูลดงักล่าวใหไ้ดท้นัที 

E. RESPONSIBILITIES OF ORDERING, INTERMEDIARY AND 
BENEFICIARY FINANCIAL INSTITUTIONS  

E. ความรับผดิชอบของสถาบนัการเงนิทีส่่งคาํส่ัง สถาบนัการเงนิทีเ่ป็น
ตัวกลาง และสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นผู้รับ 

11. The ordering financial institution should ensure that qualifying wire 
transfers contain required and accurate originator information, and 
required beneficiary information.  

11. สถาบนัการเงินท่ีส่งคาํสัง่ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครบถว้นนั้น ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของผูโ้อนเงินจากตน้
ทางและผูรั้บโอน 

12. The ordering financial institution should ensure that cross-border wire 
transfers below any applicable threshold contain the name of the 
originator and the name of the beneficiary and an account number for 
each, or a unique transaction reference number.  

12. สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูอ้อกคาํสัง่ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่การโอนเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศในจาํนวนท่ีตํ่ากวา่วงเงินท่ีกาํหนดตอ้งมี
ช่ือของผูโ้อนเงินจากตน้ทางและช่ือของผูรั้บและหมายเลขบญัชีของแต่ละ
สถาบนัดงักล่าว หรือหมายเลขอา้งอิงเฉพาะของการทาํธุรกรรมนั้น 

13. The ordering financial institution should maintain all originator and 
beneficiary information collected, in accordance with Recommendation 
11. 

13. สถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่ ควรเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูโ้อนเงินจาก
ตน้ทางและขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บท่ีรวบรวมไวต้ามขอ้แนะนาํท่ี 11 

14. The ordering financial institution should not be allowed to execute the 
wire transfer if it does not comply with the requirements specified above.  

14. ไม่ควรอนุญาตใหส้ถาบนัการเงินท่ีออกคาํสัง่ดาํเนินการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ถา้สถาบนัการเงินดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงัท่ีระบุ
ไวด้งัขา้งตน้ 

Intermediary financial institution  สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นตัวกลาง 
15. For cross-border wire transfers, financial institutions processing an 15. สาํหรับการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศนั้น สถาบนั



intermediary element of such chains of wire transfers should ensure that 
all originator and beneficiary information that accompanies a wire transfer 
is retained with it  

การเงินท่ีดาํเนินการเป็นตวักลางในสายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักล่าวควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลของผูโ้อนเงินจากตน้ทางและ
ขอ้มูลของผูรั้บจะตอ้งส่งไปพร้อมกบัการโอนเงินนั้น 

16. Where technical limitations prevent the required originator or 
beneficiary information accompanying a cross-border wire transfer from 
remaining with a related domestic wire transfer, a record should be kept, 
for at least five years, by the receiving intermediary financial institution of 
all the information received from the ordering financial institution or 
another intermediary financial institution.  

16. ในกรณีท่ีขอ้จาํกดัทางเทคนิค เป็นอุปสรรคป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลของผู ้
โอนเงินจากตน้ทาง หรือของผูรั้บ ท่ีส่งไปกบัการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศนั้นแนบอยูก่บัการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวได ้กค็วรมีการเกบ็รักษา
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่หรือจากสถาบนั
การเงินอีกแห่งหน่ึงท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง เอาไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี 

17. An intermediary financial institution should take reasonable measures 
to identify cross-border wire transfers that lack required originator 
information or required beneficiary information. Such measures should be 
consistent with straight-through processing.  

17. สถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ควรใชม้าตรการอนัสมควรเพ่ือ
ระบุใหท้ราบถึงการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศท่ีไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัผูโ้อนเงินจากตน้ทางหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บตามท่ีกาํหนดไว ้
มาตรการดงักล่าวควรสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการแบบผา่นตรง 

18. An intermediary financial institution should have effective risk-based 
policies and procedures for determining: (i) when to execute, reject, or 
suspend a wire transfer lacking required originator or required beneficiary 
information; and (ii) the appropriate follow-up action.  

18. สถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ควรมีนโยบายและขั้นตอนใน
การดาํเนินงานท่ีใชก้ระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผล มาใช้
ในการพิจารณาวา่ (i) เม่ือใดควรดาํเนินการโอนเงินซ่ึงไม่มีขอ้มูลของผูโ้อน
เงินจากตน้ทาง หรือขอ้มูลของผูรั้บ ตามท่ีกาํหนดไว ้หรือเม่ือใดควรปฏิเสธ 
หรือสัง่พกัการโอนเงินดงักล่าวไวก่้อน และ (ii) เพื่อกาํหนดมาตรการใน
การติดตามขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

Beneficiary financial institution  สถาบนัการเงนิผู้รับ 
19. A beneficiary financial institution should take reasonable measures to 
identify cross-border wire transfers that lack required originator or 
required beneficiary information. Such measures may include post-event 
monitoring or real-time monitoring where feasible.  

19. สถาบนัการเงินผูรั้บควรใชม้าตรการอนัสมควรเพ่ือระบุใหท้ราบถึงการ
โอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัผูโ้อนเงิน
จากตน้ทางหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บตามท่ีกาํหนดไว ้มาตรการดงักล่าวอาจ
รวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลงัการโอน หรือการติดตามตรวจสอบใน
ระหวา่งการโอน เม่ือเป็นไปได ้

20. For qualifying wire transfers, a beneficiary financial institution should 
verify the identity of the beneficiary, if the identity has not been 
previously verified, and maintain this information in accordance with 
Recommendation 11. 

20. สาํหรับใหก้ารโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์มีขอ้มูลครบถว้นหากไม่เคย
ตรวจสอบยนืยนัตวัตนผูรั้บเงินมาก่อน สถาบนัการเงินผูรั้บควรตรวจสอบ
ยนืยนัตวัตนของผูรั้บเงิน และควรเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไวต้าม
ขอ้แนะนาํท่ี 11 

21. A beneficiary financial institution should have effective risk-based 
policies and procedures for determining: (i) when to execute, reject, or 
suspend a wire transfer lacking required originator or required beneficiary 
information; and (ii) the appropriate follow-up action. 

21. สถาบนัการเงินผูรั้บควรมีนโยบายและขั้นตอนในการดาํเนินงานท่ีใช้
กระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผล มาใชใ้นการพิจารณาวา่  
(i) เม่ือใดควรดาํเนินการโอนเงินซ่ึงไม่มีขอ้มูลของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง
หรือขอ้มูลของผูรั้บตามท่ีกาํหนดไว ้หรือเม่ือใดควรปฏิเสธ หรือสัง่พกัการ
โอนเงินดงักล่าวไวก่้อน และ (ii) เพื่อกาํหนดมาตรการในการติดตามขอ้มูล
อยา่งเหมาะสม 

F. MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICE OPERATORS  F. ผู้ให้บริการการโอนเงนิหรือการโอนมูลค่าของเงนิ 
22. Money or value transfer service (MVTS) providers should be required 
to comply with all of the relevant requirements of Recommendation 16 in 
the countries in which they operate, directly or through their agents. In the 
case of a MVTS provider that controls both the ordering and the 
beneficiary side of a wire transfer, the MVTS provider:  

22. ควรกาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการการโอนเงินหรือผูใ้หบ้ริการการโอนมูลค่า
เงิน (MVTS) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในขอ้แนะนาํท่ี 16 ใน
ประเทศท่ีผูใ้หบ้ริการดงักล่าวนั้นดาํเนินกิจการอยู ่ไม่วา่โดยตรงหรือผา่น
ตวัแทนกต็าม ในกรณีท่ี MVTS มีอาํนาจควบคุมการโอนเงินและฝ่ายท่ีเป็น
ผูรั้บ ผูใ้หบ้ริการ MVTS ควรทาํดงัน้ี 

(a) should take into account all the information from both the ordering and 
beneficiary sides in order to determine whether an STR has to be filed; 
and 

(a) ควรพิจารณาขอ้มูลทั้งหมดจากทั้งฝ่ายท่ีเป็นผูอ้อกคาํสัง่โอนและฝ่ายท่ี
รับโอนเพ่ือพิจารณาวา่จาํเป็นตอ้งยืน่ STR หรือไม่ และ 

(b) should file an STR in any country affected by the suspicious wire 
transfer, and make relevant transaction information available to the 

(b) ควรยืน่ STR ในประเทศใดๆ กต็ามท่ีไดรั้บผลกระทบจากการโอนเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั และขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมท่ี
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Financial Intelligence Unit.  เก่ียวขอ้งนั้นใหแ้ก่ FIU 
Glossary of specific terms used in this Recommendation อภิธานศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในข้อแนะนํา FATF ข้อนี ้
Accurate is used to describe information that has been verified for 
accuracy. 

ถูกต้อง ใชอ้ธิบายขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งแลว้ 

Batch transfer is a transfer comprised of a number of individual wire 
transfers that are being sent to the same financial institutions, but 
may/may not be ultimately intended for different persons. 

การโอนเป็นชุด/การโอนเป็นกลุ่ม คือการโอนท่ีประกอบดว้ยการโอนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หลายรายการรวมกนัเป็นชุด หรือเป็นกลุ่มท่ีส่งไปยงัสถาบนั
การเงินเดียวกนั แต่อาจจะมี/หรือไม่มี เจตนา ส่งใหบุ้คคลหลายคน 

Beneficiary refers to the natural or legal person or legal arrangement who 
is identified by the originator as the receiver of the requested wire transfer. 

ผู้รับ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมายท่ีผูโ้อนเงินจากตน้ทางระบุวา่เป็นผูรั้บการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีร้องขอ 

Beneficiary Financial refers to the financial institution which receives the 
wire transfer from Institution the ordering financial institution directly or 
through an intermediary financial institution and makes the funds 
available to the beneficiary. 

สถาบนัการเงนิผู้รับ หมายถึงสถาบนัการเงินท่ีรับการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์จากสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนโดยตรงหรือผา่นสถาบนั
การเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางและจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บ 

Cover Payment refers to a wire transfer that combines a payment 
message sent directly by the ordering financial institution to the 
beneficiary financial institution with the routing of the funding instruction 
(the cover) from the ordering financial institution to the beneficiary 
financial institution through one or more intermediary financial 
institutions. 

การชําระเงนิทีม่หีนังสือนําแนบไปด้วย หมายถึง การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรวมขอ้ความการสัง่จ่ายเงินท่ีส่งโดยตรงจากสถาบนัการเงิน
ผูอ้อกคาํสัง่โอนไปยงัสถาบนัการเงินผูรั้บ พร้อมกบัคาํสัง่ในการกาํหนด
เส้นทางของการส่งเงิน (หนงัสือนาํ) จากสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนไป
ยงัสถาบนัการเงินผูรั้บโดยผา่นสถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง 1 
แห่ง หรือมากกวา่นั้น 

Cross-border wire transfer refers to any wire transfer where the 
ordering financial institution and beneficiary financial institution are 
located in different countries. This term also refers to any chain of wire 
transfer in which at least one of the financial institutions involved is 
located in a different country. 

การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศ หมายถึงการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ กต็ามท่ีสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนและสถาบนั
การเงินผูรั้บ ตั้งอยูค่นละประเทศ ศพัทน้ี์ยงัหมายถึงสายการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีสถาบนัการเงินท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งนอ้ย 1 สถาบนัท่ีตั้งอยูใ่นคนละประเทศ 

Domestic wire transfers refers to any wire transfer where the ordering 
financial institution and beneficiary financial institution are located in the 
same country. This term therefore refers to any chain of wire transfer that 
takes place entirely within the borders of a single country, even though the 
system used to transfer the payment message may be located in another 
country. The term also refers to any chain of wire transfer that takes place 
entirely within the borders of the European Economic Area (EEA)71. 

การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ หมายถึงการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ กต็ามท่ีสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนและสถาบนั
การเงินผูรั้บตั้งอยูใ่นประเทศเดียวกนั คาํศพัทด์งักล่าวน้ีจึงหมายถึงสายการ
โอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศเดียว แมว้า่ระบบท่ีใชใ้น
การโอนขอ้ความสัง่จ่ายเงินอาจจะอยูใ่นอีกประเทศหน่ึง นอกจากน้ียงั
หมายถึงสายของการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีข้ึนภายในพรมแดนของ
กลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรป (EEA)72 

Intermediary financial institution refers to a financial institution in a 
serial or cover payment chain that receives and transmits a wire transfer 
on behalf of the ordering financial institution and the beneficiary financial 
institution, or another intermediary financial institution. 

สถาบนัการเงนิทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตัวกลาง หมายถึงสถาบนัการเงินท่ีอยูใ่นสาย
การชาํระเงินประเภทท่ีมีหนงัสือนาํแนบไปดว้ย หรือแบบท่ีไม่มีหนงัสือนาํ
แนบไปดว้ย ซ่ึงเป็นผูรั้บและโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ในนามของสถาบนั
การเงินผูอ้อกคาํสัง่โอน และสถาบนัการเงินผูรั้บ หรือสถาบนัการเงินท่ีทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวักลางอีกแห่งหน่ึง 

Ordering financial refers to the financial institution which initiates the 
wire transfer and institution transfers the funds upon receiving the request 
for an wire transfer on behalf of the originator. 

สถาบนัการเงนิผู้ออกคาํส่ังโอน หมายถึงสถาบนัการเงินท่ีริเร่ิมการโอนเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์และโอนเงินเม่ือไดรั้บคาํร้องขอใหมี้การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในนามของผูโ้อนเงินจากตน้ทาง 

Originator refers to the account holder who allows the wire transfer from 
that account, or where there is no account, the natural or legal person that 

ผู้โอนเงนิจากต้นทาง หมายถึงเจา้ของบญัชีท่ีอนุญาตใหมี้การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์จากบญัชีดงักล่าวของตน หรือในกรณีท่ีไม่มีบญัชี บุคคล

                                                            
71 An entity may petition the FATF to be designated as a supra-national jurisdiction for the purposes of and limited to an assessment of Recommendation 16 
compliance. 
72 หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดอาจยืน่คาํร้องต่อ FATF ใหก้าํหนดตวัเองวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีเขตอาํนาจสูงกวา่ระดบัรัฐ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการประเมินวา่ไดมี้การปฏิบติัตาม
ขอ้แนะนาํท่ี 16 หรือไม่ และใหมี้เขตอาํนาจดงักล่าวเฉพาะสาํหรับการประเมินตามขอ้แนะนาํท่ี 16 น้ีเท่านั้น 



places the order with the ordering financial institution to perform the wire 
transfer. 

ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีคาํสัง่ใหส้ถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนทาํการ
โอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

Qualifying wire transfers means a cross-border wire transfer above any 
applicable threshold as described in paragraph 5 of the Interpretive Note 
to Recommendation 16. 

การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ข้ีอมูลครบถ้วน หมายถึงการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศในจาํนวนท่ีเกินกวา่วงเงินตามท่ีอธิบายไว้
ในขอ้ 5 ของ คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Required is use to describe a situation which all elements of required 
information are present. Subparagraph 6(a), 6(b) and 6(c) set out the 
required originator information. Subparagraphs 6(d) and 6(e) set out the 
required beneficiary information. 

กาํหนดให้ต้องมหีรือต้องปฏิบตัิตาม ศพัทน้ี์ใชเ้พื่ออธิบายถึงสถานการณ์ท่ี
องคป์ระกอบทั้งหมดของขอ้มูลท่ีกาํหนดใหมี้นั้นมีอยูจ่ริง ขอ้ยอ่ย 6(a), 6(b) 
และ 6 (c) อธิบายถึงขอ้มูลของผูส่้งเงินจากตน้ทางท่ีกาํหนดใหต้อ้งมี ขอ้
ยอ่ย 6(d) และ 6(e) อธิบายถึงขอ้มูลของผูรั้บท่ีกาํหนดใหต้อ้งมี 

Serial Payment refers to a direct sequential chain of payment where the 
wire transfer and accompanying payment message travel together from the 
ordering financial institution to the beneficiary financial institution 
directly or through one or more intermediary financial institutions (e.g. 
correspondent banks) 

Serial Payment หมายถึงสายการชาํระเงินเป็นลาํดบัโดยตรง  ท่ีขอ้ความ
กาํกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์กบัขอ้ความสัง่จ่ายเงินแนบไปพร้อม
กนัจากสถาบนัการเงินผูอ้อกคาํสัง่โอนไปยงัสถาบนัการเงินผูรั้บโดยตรง 
หรือโดยผา่นสถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง 1 แห่ง หรือมากกวา่นั้น 
(เช่น โดยผา่นธนาคารตวัแทน) 

Straight-through refers to payment transactions that are conducted 
electronically processing without the need for manual intervention. 

ธุรกรรมการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์โดยตรง หมายถึง ธุรกรรมการชาํระ
เงินท่ีกระทาํทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีคนหรือสถาบนัเขา้มา
แทรกแซงตรงกลางระหวา่งทาง 

Unique transaction reference number refers to a combination of letters, 
numbers or symbols, determined by the payment service provider, in 
accordance with the protocols of the payment and settlement system or 
messaging system used for the wire transfer. 

หมายเลขอ้างองิเฉพาะการทาํธุรกรรมแต่ละคร้ัง หมายถึงการท่ีผูใ้หบ้ริการ
ในการจ่ายเงินใช ้ตวัอกัษร ตวัเลข หรือ สญัลกัษณ์ ผสมกนัเป็นหมายเลข
อา้งอิงโดยเป็นไปตามพิธีการของระบบการจ่ายเงินและการชาํระหน้ี หรือ 
ระบบการส่งขอ้ความท่ีใชใ้นการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an 
originator through a financial institution by electronic means with a view 
to making an amount of funds available to a beneficiary person at a 
beneficiary financial institution, irrespective of whether the originator and 
the beneficiary are the same person.73 

การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การทาํธุรกรรมใดๆ ท่ีกระทาํใน
นามของผูโ้อนเงินจากตน้ทางผา่นสถาบนัการเงินโดยวธีิทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะจดัส่งเงินใหแ้ก่ผูรั้บ ณ สถาบนัการเงินผูรั้บโอน 
โดยไม่คาํนึงวา่ ผูโ้อนเงินจากตน้ทางและผูรั้บจะเป็นคนเดียวกนัหรือไม่ก็
ตาม74 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 17 (RELIANCE 
ON THIRD PARTIES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่17 (การพึง่พาบุคคลที ่3) 

1. This Recommendation does not apply to outsourcing or agency 
relationships. In a third-party reliance scenario, the third party should be 
subject to CDD and record-keeping requirements in line with 
Recommendations 10 and 11, and be regulated, supervised or monitored. 
The third party will usually have an existing business relationship with the 
customer, which is independent from the relationship to be formed by the 
customer with the relying institution, and would apply its own procedures 
to perform the CDD measures. This can be contrasted with an 
outsourcing/agency scenario, in which the outsourced entity applies the 
CDD measures on behalf of the delegating financial institution, in 
accordance with its procedures, and is subject to the delegating financial 
institution’s control of the effective implementation of those procedures 
by the outsourced entity. 

1. ขอ้แนะนาํ FATF ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการจดัจา้งคนภายนอก หรือกบั
ความสมัพนัธ์กบัตวัแทน ในสถานการณ์ท่ีมีการพึ่งพาบุคคลท่ีสามบุคคลท่ี
สามนั้นควรอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ย CDD และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เกบ็รักษาหลกัฐาน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้แนะนาํท่ี 10 และ 11 และควรอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแล การควบคุมดูแล หรือการติดตามตรวจสอบปกติ แลว้บุคคลท่ี
สามจะมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ในปัจจุบนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์ท่ีลูกคา้จะมีกบัสถาบนัท่ีตอ้งพึ่ง
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว และบุคคลท่ีสามนั้นจะใชข้ั้นตอนการดาํเนินงานของ
ตนเองในการทาํ CDD ซ่ึงแตกต่างจากสถานการณ์ท่ีมีการจดัจา้งองคก์ร
ภายนอก และ/ความสมัพนัธ์กบัตวัแทน ซ่ึงองคก์รภายนอกท่ีเป็นฝ่ายรับจา้ง 
จะใชม้าตรการ CDD แทนสถาบนัการเงินท่ีเป็นผูม้อบอาํนาจ โดยเป็นไป
ตามขั้นตอนการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินผูม้อบอาํนาจและการปฏิบติั
ตามขั้นตอนเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิผลโดยผูท่ี้รับจา้งกต็อ้งอยูภ่ายใตก้าร

                                                            
73 It is understood that the settlement of wire transfers may happen under a net settlement arrangement. This interpretive note refers to information which must be included 
in instructions sent from an originating financial institution to a beneficiary financial institution, including through any intermediary financial institution, to enable 
disbursement of the funds to the recipient. Any net settlement between the financial institutions may be exempt under paragraph 4(b). 
74 เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่การชาํระเงินตามการโอนเงินทางอิเลค็ทรอนิกส์ อาจจะเกิดข้ึนภายใตข้อ้ตกลงในการชาํระสุทธิ คาํอธิบายเพ่ิมเติมขอ้น้ีอา้งถึงขอ้มูล ซ่ึงจะตอ้งรวมไวใ้น
คาํสัง่ท่ีส่งจากสถาบนัการเงินท่ีส่งเงินจากตน้ทางไปยงัสถาบนัการเงินผูรั้บ รวมถึงขอ้มูลท่ีส่งผา่นสถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ทั้งน้ี เพ่ือใหส้ามารถจ่ายเงินใหแ้ก่
ผูรั้บได ้การชาํระสุทธิระหวา่งสถาบนัการเงินต่างๆ นั้น ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภายใตข้อ้ 4 (b) 
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ควบคุมของสถาบนัการเงินผูม้อบอาํนาจ 
2. For the purposes of Recommendation 17, the term relevant competent 
authorities means (i) the home authority, that should be involved for the 
understanding of group policies and controls at group-wide level, and (ii) 
the host authorities, that should be involved for the branches/subsidiaries. 

2. เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 17 คาํวา่ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หมายความวา่ (i) เจา้หนา้ท่ีของประเทศเจา้บา้น ซ่ึงควร
เขา้ไปมีส่วนร่วมเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจนโยบายของกลุ่มและการควบคุมใน
ระดบักลุ่ม และ (ii) หมายถึงเจา้หนา้ท่ีของประเทศเจา้ภาพ ซ่ึงควรเขา้ไปมี
ส่วนร่วมแทนสาขา/บริษทัในเครือ 

3. The term third parties means financial institutions or DNFBPs that are 
supervised or monitored and that meet the requirements under 
Recommendation 17. 

3. คาํวา่ บคุคลท่ีสาม หมายถึงสถาบนัการเงิน หรือ DNFBPs ท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมดูแลหรืออยูภ่ายใตก้ารติดตามตรวจสอบและเป็นสถาบนัการเงิน
หรือ DNFBPs ท่ีปฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ี 17 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 18 (INTERNAL 
CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND SUBSIDIARIES) 

บนัทกึการตีความข้อแนะนําที ่18 (มาตรการควบคุมภายในและสาขา
ต่างประเทศ และบริษทัในเครือ) 

1. Financial institutions’ programmes against money laundering and 
terrorist financing should include: 

1. แผนปฏิบติัการ AML/CFT ของสถาบนัการเงินควรรวมส่ิงต่อไปน้ี 

(a) the development of internal policies, procedures and controls, 
including appropriate compliance management arrangements, and 
adequate screening procedures to ensure high standards when hiring 
employees; 

(a) การพฒันานโยบายภายใน ขั้นตอนการดาํเนินงานภายใน และมาตรการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจดัการการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง
เหมาะสม และขั้นตอนท่ีเพียงพอในการคดักรองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการใช้
มาตรฐานในระดบัสูงเม่ือมีการวา่จา้งพนกังาน 

(b) an ongoing employee training programme; and  (b) มีโครงการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
(c) an independent audit function to test the system. (c) มีฝ่ายทาํหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ เพื่อทดสอบระบบการดาํเนินงาน

ทั้งหมด (ในขอ้ (a)) 
2. The type and extent of measures to be taken should be appropriate 
having regard to the risk of money laundering and terrorist financing and 
the size of the business. 

2. ประเภทและขนาดของมาตรการท่ีจะดาํเนินการควรมีความเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด ML และ TF และควรคาํนึงถึงขนาดของ
ธุรกิจดว้ย 

3. Compliance management arrangements should include the appointment 
of a compliance officer at the management level. 

3. การบริหารจดัการการปฏิบติัตามกฎหมาย ควรรวมถึงการแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกาํกบัดูแลในระดบัผูบ้ริหาร 

4. Financial groups’ programmes against money laundering and terrorist 
financing should be applicable to all branches and majority-owned 
subsidiaries of the financial group. These programmes should include 
measures under (a) to (c) above, and should be appropriate to the business 
of the branches and majority-owned subsidiaries. Such programmes 
should be implemented effectively at the level of branches and majority-
owned subsidiaries. These programmes should include policies and 
procedures for sharing information required for the purposes of CDD and 
money laundering and terrorist financing risk management. Group-level 
compliance, audit, and/or AML/CFT functions should be provided with 
customer, account, and transaction information from branches and 
subsidiaries when necessary for AML/CFT purposes. Adequate safeguards 
on the confidentiality and use of information exchanged should be in 
place. 

4. แผนปฏิบติัการ AML/CFT ของกลุ่มทางการเงินควรใชก้บัทุกสาขาและ
ทุกบริษทัในเครือท่ีกลุ่มทางการเงินเป็นเจา้ของดว้ยเสียงขา้งมาก 
แผนปฏิบติัการเหล่าน้ีควรรวมถึงมาตรการภายใตข้อ้ (a) ถึง ขอ้ (c) ขา้งตน้ 
และควรเหมาะสมกบัธุรกิจของสาขาและของบริษทัในเครือท่ีกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินนั้นเป็นเจา้ของดว้ยเสียงขา้งมาก แผนปฏิบติัการดงักล่าวควร
นาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลในระดบัสาขาและระดบับริษทัในเครือท่ีกลุ่มทาง
การเงินเป็นเจา้ของดว้ยเสียงขา้งมาก แผนปฏิบติัการเหล่าน้ีควรรวมนโยบาย
และขั้นตอนการดาํเนินงานเพ่ือแบ่งปันขอ้มูล ท่ีจาํเป็นในการทาํ CDD และ
การบริหารจดัการความเส่ียงดา้น AML/CFT หน่วยงานในระดบักลุ่ม อนั
ไดแ้ก่ฝ่ายกาํกบัดูแล ฝ่ายตรวจสอบบญัชี และ/หรือ ควรไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
ลูกคา้ หมายเลขบญัชี และการทาํธุรกรรมจากสาขาและบริษทัในเครือเม่ือ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบั AML/CFT นอกจากน้ีควรมี
มาตรการอยา่งเพียงพอในการใชแ้ละการรักษาความลบัของขอ้มูลท่ี
แลกเปล่ียนกนั 

5. In the case of their foreign operations, where the minimum AML/CFT 
requirements of the host country are less strict than those of the home 
country, financial institutions should be required to ensure that their 
branches and majority-owned subsidiaries in host countries implement the 
requirements of the home country, to the extent that host country laws and 
regulations permit. If the host country does not permit the proper 

5. ในกรณีท่ีสถาบนัทางการเงินมีกิจการการดาํเนินงานในต่างประเทศท่ี
ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในดา้น AML/CFT ของต่างประเทศ เขม้งวดนอ้ยกวา่
มาตรการในประเทศ ควรกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่
สาขาของตนและบริษทัในเครือท่ีสถาบนัการเงินถือหุน้ใหญ่ท่ีตั้งใน
ต่างประเทศนั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของประเทศตนเองตามท่ีกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศจะเอ้ือใหก้ระทาํได ้ถา้ต่างประเทศ



implementation of the measures above, financial groups should apply 
appropriate additional measures to manage the money laundering and 
terrorist financing risks, and inform their home supervisors. 

ดงักล่าวไม่อนุญาตใหใ้ชม้าตรการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กลุ่ม
ทางการเงินควรใชม้าตรการเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการความ
เส่ียงดา้น AML/CFT และแจง้ใหห้น่วยกาํกบัดูแลในประเทศตนทราบ 

If the additional measures are not sufficient, competent authorities in the 
home country should consider additional supervisory actions, including 
placing additional controls on the financial group, including, as 
appropriate, requesting the financial group to close down its operations in 
the host country. 

ถา้มาตรการเพ่ิมเติมยงัไม่เพยีงพอ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีในประเทศควร
พิจารณาใชม้าตรการควบคุมดูแลเพ่ิมเติม รวมถึงการใชม้าตรการควบคุม
เพิ่มเติมกบักลุ่มทางการเงิน ซ่ึงรวมถึง การร้องขอใหก้ลุ่มทางการเงินปิด
กิจการของตนท่ีเปิดในต่างประเทศนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 19 (HIGHER-
RISK COUNTRIES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่19 (ประเทศทีม่คีวามเส่ียงสูง) 

1. The enhanced due diligence measures that could be undertaken by 
financial institutions include those measures set out in paragraph 20 of the 
Interpretive Note to Recommendation 10, and any other measures that 
have a similar effect in mitigating risks.  

1. มาตรการตรวจสอบอยา่งเขม้เพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ ท่ีสถาบนั
การเงินอาจดาํเนินการได ้รวมถึงมาตรการตามท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ 20 ของ
คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้แนะนาํท่ี 10 และมาตรการอ่ืนใดท่ีมีผลใกลเ้คียงกนัใน
การบรรเทาความเส่ียง 

2. Examples of the countermeasures that could be undertaken by countries 
include the following, and any other measures that have a similar effect in 
mitigating risks:  

2. ตวัอยา่งของมาตรการแกไ้ข ท่ีแต่ละประเทศสามารถดาํเนินการไดร้วมทั้ง
มาตรการอ่ืนใดท่ีมีผลใกลเ้คียงกนัในการบรรเทาความเส่ียง มีดงัน้ี 

(a) Requiring financial institutions to apply specific elements of enhanced 
due diligence. 

(a) การกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการตรวจสอบอยา่งเขม้เพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้เฉพาะเร่ือง 

(b) Introducing enhanced relevant reporting mechanisms or systematic 
reporting of financial transactions.  

(b) การใชก้ลไกเชิงลึกในการรายงาน หรือการรายงานธุรกรรมทางการเงิน
อยา่งเป็นระบบ 

(c) Refusing the establishment of subsidiaries or branches or 
representative offices of financial institutions from the country concerned, 
or otherwise taking into account the fact that the relevant financial 
institution is from a country that does not have adequate AML/CFT 
systems.  

(c) การปฏิเสธไม่ใหจ้ดัตั้งบริษทัในเครือ หรือสาขา หรือสาํนกังานตวัแทน
ของสถาบนัการเงินจากประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมิฉะนั้นกใ็หค้าํนึงถึงขอ้
ท่ีวา่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมาจากประเทศท่ีไม่มีระบบ AML/CFT ท่ี
ดีพอ 

(d) Prohibiting financial institutions from establishing branches or 
representative offices in the country concerned, or otherwise taking into 
account the fact that the relevant branch or representative office would be 
in a country that does not have adequate AML/CFT systems.  

(d) การหา้มสถาบนัการเงินไม่ใหจ้ดัตั้งสาขาหรือสาํนกังานตวัแทนใน
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เช่นนั้นกใ็หค้าํนึงถึงขอ้ท่ีวา่สาขาหรือสาํนกังาน
ตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะอยูใ่นประเทศท่ีไม่มีระบบ AML/CFT ท่ีดีพอ 

(e) Limiting business relationships or financial transactions with the 
identified country or persons in that country.  

(e) การจาํกดัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือจาํกดัการทาํธุรกรรมทางการเงิน
กบัประเทศหรือบุคคลในประเทศท่ีถูกระบุช่ือ 

(f) Prohibiting financial institutions from relying on third parties located in 
the country concerned to conduct elements of the CDD process.  

(f) การหา้มสถาบนัการเงินมิใหพ้ึ่งพาบุคคลท่ีสามท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการตามกระบวนการ CDD 

(g) Requiring financial institutions to review and amend, or if necessary 
terminate, correspondent relationships with financial  

(g) การกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินทบทวนแกไ้ข หรือ ถา้หากจาํเป็นกย็กเลิก
ความสมัพนัธ์การเป็นธนาคารตวัแทนกบัสถาบนัการเงินใน 

institutions in the country concerned.  ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
(h) Requiring increased supervisory examination and/or external audit 
requirements for branches and subsidiaries of financial institutions based 
in the country concerned.  

(h) การกาํหนดใหมี้การตรวจสอบในเชิงควบคุมดูแลเพ่ิมข้ึน และ/หรือ
กาํหนดใหมี้การตรวจสอบบญัชีโดยบุคคลภายนอกสาํหรับสาขาและบริษทั
ในเครือของสถาบนัการเงินท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

(i) Requiring increased external audit requirements for financial groups 
with respect to any of their branches and subsidiaries located in the 
country concerned.  

(i) การเพิ่มขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีโดยบุคคลภายนอก
สาํหรับกลุ่มการเงินท่ีมีสาขาหรือบริษทัในเครือตั้งอยูใ่นประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น 

There should be effective measures in place to ensure that financial ควรมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินทั้งหลายนั้น
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institutions are advised of concerns about weaknesses in the AML/CFT 
systems of other countries  

ไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงความห่วงใยเก่ียวกบัจุดอ่อนของระบบ AML/CFT 
ของประเทศอ่ืน 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 20 
(REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่20 (การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควร
สงสัย) 

1. The reference to criminal activity in Recommendation 20 refers to all 
criminal acts that would constitute a predicate offence for money 
laundering or, at a minimum, to those offences that would constitute a 
predicate offence, as required by Recommendation 3.  

1. การกระทาํอนัเป็นอาชญากรรมท่ีระบุในขอ้แนะนาํท่ี 20 นั้น หมายถึง 
การกระทาํทั้งหมดท่ีเป็นอาชญากรรมท่ีจะประกอบเป็นความผดิมูลฐาน 
ML หรืออยา่งนอ้ยกห็มายถึงความผดิทั้งหลายท่ีจะประกอบเป็นความผดิมูล
ฐาน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 3 

Countries are strongly encouraged to adopt the first of these alternatives. แต่ละประเทศควรดาํเนินการตามส่วนแรกของขอ้เสนอดงักล่าว 
2. The reference to terrorist financing in Recommendation 20 refers to: the 
financing of terrorist acts and also terrorist organisations or individual 
terrorists, even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts. 

2. การให ้TF ท่ีระบุในขอ้แนะนาํท่ี 20 หมายถึง การให ้TF และองคก์รก่อ
การร้าย หรือผูก่้อการร้ายรายบุคคลดว้ย ถึงแมจ้ะไม่เช่ือมโยงกบัการก่อการ
ร้ายคร้ังหน่ึงคร้ังใดหรือหลายคร้ังเป็นการเฉพาะกต็าม 

3. All suspicious transactions, including attempted transactions, should be 
reported regardless of the amount of the transaction. 

3. ใหร้ายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัทั้งหมดรวมทั้งการพยายามท่ีจะ
ทาํธุรกรรมดว้ย โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรม 

4. The reporting requirement should be a direct mandatory obligation, and 
any indirect or implicit obligation to report suspicious transactions, 
whether by reason of possible prosecution for a money laundering or 
terrorist financing offence or otherwise (so called “indirect reporting”), is 
not acceptable. 

4. กาํหนดใหก้ารรายงานธุรกรรมเป็นหนา้ท่ีโดยตรง ทั้งน้ีหา้มกาํหนดวา่
การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัเป็นเพยีงหนา้ท่ีทางออ้ม (หรือ 
“การรายงานทางออ้ม”) ไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุผลท่ีอาจจะมีการดาํเนินคดี 
ในขอ้หากระทาํความผดิฐานฟอกเงินหรือฐานให ้TF หรือส่ิงอ่ืนใด 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATIONS 22 AND 23 
(DNFBPS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมสําหรับข้อแนะนําที ่22 และ 23 (DNFBPS) 

1. The designated thresholds for transactions are as follows:  1. ยอดเงินสูงสุดท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับการทาํธุรกรรมมีอยูด่งัต่อไปน้ี
คือ 

• Casinos (under Recommendation 22) -USD/EUR 3,000  • สาํหรับคาสิโน (ตามขอ้แนะนาํท่ี 22) เท่ากบั 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ/
3,000 ยโูร 

• For dealers in precious metals and dealers in precious stones when 
engaged in any cash transaction (under Recommendations 22 and 23) - 
USD/EUR 15,000. 

• สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจคา้โลหะมีค่าและอญัมณีเม่ือทาํธุรกรรมเงินสด 
(ตามขอ้แนะนาํท่ี 22 และ 23) ในจาํนวนเท่ากบั 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ 
15,000 ยโูร 

Financial transactions above a designated threshold include situations 
where the transaction is carried out in a single operation or in several 
operations that appear to be linked. 

การทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีเกินกวา่ยอดเงินท่ีระบุไวน้ั้น รวมถึงการทาํ
ธุรกรรมคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 

2. The Interpretive Notes that apply to financial institutions are also 
relevant to DNFBPs, where applicable. To comply with 
Recommendations 22 and 23, countries do not need to issue laws or 
enforceable means that relate exclusively to lawyers, notaries, accountants 
and the other designated non-financial businesses and professions, so long 
as these businesses or professions are included in laws or enforceable 
means covering the underlying activities. 

2. คาํอธิบายเพิ่มเติมท่ีใชก้บัสถาบนัการเงินนั้นใหบ้งัคบัใช ้กบั DNFBP 
ดว้ยเพื่อปฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ี 22 และ 23 แต่ละประเทศไม่จาํเป็นตอ้งออก
กฎหมายหรือใชว้ธีิการบงัคบั เฉพาะกบั ทนายความ ผูมี้อาํนาจในการ
รับรองลายมือช่ือ นกับญัชี และธุรกิจและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนั
การเงินอ่ืนๆโดยเฉพาะ ตราบใดท่ีธุรกิจหรือผูป้ระกอบวชิาชีพเหล่าน้ีอยู่
ภายใตก้ฎหมายหรือมาตรการบงัคบัครอบคลุมกิจกรรมอยูแ่ลว้ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 22 (DNFBPS – 
CUSTOMER DUE DILIGENCE) 

คาํอธิบายเพิม่เติมสําหรับข้อแนะนําที ่22 DNFBPS – CDD 

1. Real estate agents should comply with the requirements of 
Recommendation 10 with respect to both the purchasers and vendors of 
the property. 

1. ตวัแทนซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยค์วรปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้แนะนาํท่ี 
10 กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายทรัพยสิ์น 

2. Casinos should implement Recommendation 10, including identifying 
and verifying the identity of customers, when their customers engage in 

2. คาสิโนควรปฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ี 10 รวมถึงการระบุตวัตนและพิสูจน์
ทราบขอ้มูลหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้เม่ือลูกคา้ทาํธุรกรรมทางการ



financial transactions equal to or above USD/EUR 3,000. Conducting 
customer identification at the entry to a casino could be, but is not 
necessarily, sufficient. Countries must require casinos to ensure that they 
are able to link customer due diligence information for a particular 
customer to the transactions that the customer conducts in the casino. 

เงินท่ีมีจาํนวนเท่ากบัหรือมากกวา่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ยโูร การขอขอ้มูล
แสดงตนของลูกคา้ ณ ประตูทางเขา้สู่คาสิโนนั้น อาจเป็นการเพียงพอ แต่ไม่
จาํเป็นวา่จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ละประเทศควรกาํหนดใหค้าสิโน
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัลูกคา้กบัการทาํธุรกรรมท่ีลูกคา้ดาํเนินการในคาสิโน 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 23 (DNFBPS – 
OTHER MEASURES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมสําหรับข้อแนะนําที ่23 DNFBPS – OTHER 
MEASURES 

1. Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and 
accountants acting as independent legal professionals, are not required to 
report suspicious transactions if the relevant information was obtained in 
circumstances where they are subject to professional secrecy or legal 
professional privilege. 

1. ทนายความ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร และผู ้
ประกอบวชิาชีพกฎหมายอิสระอ่ืนๆ และนกับญัชีท่ีทาํหนา้ท่ีในฐานะผู ้
ประกอบวชิาชีพกฎหมายอิสระ ไม่จาํเป็นตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีตอ้งสงสยั 
(STR) ถา้หากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดรั้บมาในสภาพการณ์ท่ีบุคคลเหล่านั้น
อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บเอกสิทธ์ิ ในการรักษาความลบัตามสาขาวชิาชีพ หรือ
เอกสิทธ์ิสาํหรับวชิาชีพดา้นกฎหมาย 

2. It is for each country to determine the matters that would fall under 
legal professional privilege or professional secrecy. This would normally 
cover information lawyers, notaries or other independent legal 
professionals receive from or obtain through one of their clients: (a) in the 
course of ascertaining the legal position of their client, or (b) in 
performing their task of defending or representing that client in, or 
concerning judicial, administrative, arbitration or mediation proceedings. 

2. แต่ละประเทศตอ้งตดัสินเองวา่เร่ืองใดจะตกอยูใ่นข่ายของเอกสิทธ์ิของผู ้
ท่ีประกอบวชิาชีพดา้นกฎหมายหรือการรักษาความลบัในสาขาวชิาชีพของ
ตน เร่ืองดงักล่าวน้ีปกติจะครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีทนายความ เจา้หนา้ท่ีผูมี้
อาํนาจทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร หรือผูป้ระกอบวชิาชีพทาง
กฎหมายอิสระอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บหรือขอรับผา่นลูกความของตนคนใดคนหน่ึง 
(a) ในช่วงท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของลูกความ หรือ (b) 
ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีในการวา่ความหรือเป็นตวัแทนลูกความนั้น ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนพิจารณาทางตุลาการ ปกครอง อนุญาโตตุลาการ 
หรือการไกล่เกล่ีย 

3. Countries may allow lawyers, notaries, other independent legal 
professionals and accountants to send their STR to their appropriate self-
regulatory organisations, provided that there are appropriate forms of 
cooperation between these organisations and the FIU. 

3. แต่ละประเทศ อาจอนุญาตใหท้นายความ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจทาํคาํ
รับรองลายมือช่ือและเอกสาร ผูป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมายอิสระอ่ืนๆ 
และ นกับญัชี รายงาน STR ไปยงัองคก์รกาํกบัดูแลตวัเองท่ีเหมาะสม โดยมี
เง่ือนไขวา่ มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รเหล่าน้ีกบั 
FIU 

4. Where lawyers, notaries, other independent legal professionals and 
accountants acting as independent legal professionals seek to dissuade a 
client from engaging in illegal activity, this does not amount to tipping-
off. 

4. ในกรณีท่ีทนายความ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจทาํคาํรับรองลายมือช่ือและ
เอกสาร ผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายอิสระอ่ืนๆ และนกับญัชี ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายอิสระ แสวงหาทางท่ีจะยบัย ั้ง
ลูกความไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย การกระทาํดงักล่าว
น้ีไม่ถือวา่เป็นการช้ีช่องใหก้บัลูกความ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 24 
(TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL 
PERSONS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่24 (ความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของนิติ
บุคคลผู้รับผลประโยชน์) 

1. Competent authorities should be able to obtain, or have access in a 
timely fashion to, adequate, accurate and current information on the 
beneficial ownership and control of companies and other legal persons 
(beneficial ownership information75) that are created76 in the country. 

1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรจะสามารถขอรับหรือมีช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลอยา่ง
ทนัท่วงที โดยเป็นขอ้มูลท่ีมีจาํนวนเพียงพอ ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั เก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์และอาํนาจควบคุมบริษทัและนิติ
บุคคลอ่ืนๆ (ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์77) ซ่ึงสร้าง

                                                            
75 Beneficial ownership information for legal persons is the information referred to in the interpretive note to Recommendation 10, paragraph 5(b)(i). Controlling 
shareholders as referred to in, paragraph 5(b)(i) of the interpretive note to Recommendation 10 may be based on a threshold, e.g. any persons owning more than a certain 
percentage of the company (e.g. 25%). 
76 References to creating a legal person, include incorporation of companies or any other mechanism that is used. 
77 ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของนิติบุคคลคือขอ้มูลท่ีอา้งถึงในขอ้ 5(b)(i) ของคาํอธิบายเพ่ิมเติมขอ้แนะนาํท่ี 10 ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม ท่ีอา้งถึงในขอ้ 5(b)(i) 
ของคาํอธิบายเพ่ิมเติมขอ้แนะนาํท่ี 10 อาจจะข้ึนอยูก่บัเพดานท่ีกาํหนด เช่น บุคคลใดกต็ามท่ีถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้มีจาํนวนเกินกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้(เช่น 
25%) 
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Countries may choose the mechanisms they rely on to achieve this 
objective, although they should also comply with the minimum 
requirements set out below. It is also very likely that countries will need to 
utilise a combination of mechanisms to achieve the objective. 

ข้ึน78 ภายในประเทศ  แต่ละประเทศอาจเลือกกลไกท่ีตนพึ่งพาไดเ้พื่อให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคน้ี์ ถึงแมว้า่ประเทศต่างๆ เหล่านั้นควรจะปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี นอกจากน้ี ยงัมีท่าทีเป็นไปไดม้ากวา่ แต่
ละประเทศจะมีความจาํเป็นตอ้งใชก้ลไกหลายอยา่งร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์

2. As part of the process of ensuring that there is adequate transparency 
regarding legal persons, countries should have mechanisms that: 

2. ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีจะดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มี
ความโปร่งใสอยา่งเพียงพอเก่ียวกบันิติบุคคล แต่ละประเทศควรมีกลไกท่ี
จะ 

(a) identify and describe the different types, forms and basic features of 
legal persons in the country.  

(a) ระบุช่ือและอธิบายประเภท รูปแบบ และลกัษณะพื้นฐานทั้งหลายของ
นิติบุคคลในประเทศของตน 

(b) identify and describe the processes for: (i) the creation of those legal 
persons; and (ii) the obtaining and recording of basic and beneficial 
ownership information 

(b) ระบุช่ือและอธิบายกระบวนการต่างๆ ท่ีใชส้าํหรับ (i) จดัตั้งนิติบุคคล
เหล่านั้น (ii) เพื่อขอรับและบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ 

(c) make the above information publicly available; and  (c) จดัเตรียมขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ใหแ้ก่สาธารณชน และ 
(d) assess the money laundering and terrorist financing risks associated 
with different types of legal persons created in the country.  

(d) ประเมินความเส่ียงดา้น ML และ TF ท่ีเก่ียวโยงกบันิติบุคคลประเภท
ต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ 

A. BASIC INFORMATION A. ข้อมูลพืน้ฐาน 
3. In order to determine who the beneficial owners of a company are, 
competent authorities will require certain basic information about the 
company, which, at a minimum, would include information about the 
legal ownership and control structure of the company. This would include 
information about the status and powers of the company, its shareholders 
and its directors. 

3. ในการท่ีจะพิจารณาวา่ใครเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของบริษทั 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลพื้นฐานบาง
ประการเก่ียวกบับริษทัดงักล่าว ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะตอ้งรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เป็นเจา้ของตามกฎหมายและขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างอาํนาจการควบคุม
บริษทั ขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะรวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัสถานะและอาํนาจของ
บริษทั ผูถื้อหุน้และกรรมการบริหารของบริษทั 

4. All companies created in a country should be registered in a company 
registry.79 Whichever combination of mechanisms is used to obtain and 
record beneficial ownership information (see section B), there is a set of 
basic information on a company that needs to be obtained and recorded by 
the company80 as a necessary prerequisite. The minimum basic 
information to be obtained and recorded by a company should be: 

4. บริษทัทั้งหมดท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศหน่ึงประเทศใด ควรจดทะเบียนไว้
ในทะเบียนบริษทัของทางการ81 ไม่วา่จะใชก้ารผสมผสานกลไกใดๆ ในการ
ขอรับและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ (โปรดดู ขอ้ b) จะ
มีขอ้มูลขั้นพื้นฐานชุดหน่ึงเก่ียวกบับริษทัท่ีบริษทัจาํเป็นตอ้งขอรับมาและ
บนัทึกไว้82 โดยถือเป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็น ขอ้มูลขั้นพื้นฐานขั้นตํ่าท่ีบริษทัจะ
ขอรับและบนัทึกไว ้คือ 

(a) company name, proof of incorporation, legal form and status, the 
address of the registered office, basic regulating powers (e.g. 
memorandum & articles of association), a list of directors; and  

(a) ช่ือบริษทั หลกัฐานในการจดัตั้ง รูปแบบตามกฎหมายและสถานะ ท่ีอยู่
ของสาํนกังานบริษทัตามท่ีจดทะเบียนไว ้อาํนาจในการกาํกบัดูแล (เช่น 
หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั) บญัชีรายช่ือ
กรรมการบริหาร และ 

(b) a register of its shareholders or members, containing the names of the 
shareholders and members and number of shares held by each 
shareholder83 and categories of shares (including the nature of the 
associated voting rights).  

(b) ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือกรรมการซ่ึงบรรจุรายช่ือผูถื้อหุน้และ
กรรมการ และจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถือครอง84  และประเภทของหุน้ 
(รวมถึงลกัษณะของสิทธิในการออกเสียงท่ีเก่ียวกบัหุน้ดงักล่าว) 

5. The company registry should record all the basic information set out in (5) ทะเบียนบริษทัควรบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมดท่ีอธิบายไวใ้นยอ่หนา้ 4 

                                                            
78 ขอ้อา้งอิงต่างๆท่ีอา้งถึงการก่อตั้งนิติบุคคล รวมถึงการจดัตั้งบริษทั หรือกลไกอ่ืนท่ีนาํมาใช ้
79 “Company registry” refers to a register in the country of companies incorporated or licensed in that country and normally maintained by or for the incorporating 
authority. It does not refer to information held by or for the company itself. 
80 The information can be recorded by the company itself or by a third person under the company’s responsibility 
81 “ทะเบียนบริษทั” หมายถึงทะเบียนของบรรดาบริษทัในประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนหรือไดรั้บใบอนุญาตในประเทศนั้น และโดยปกติแลว้หน่วยงานท่ี
มีอาํนาจดา้นการก่อตั้งบริษทัจะเกบ็รักษาไว ้หรือเป็นทะเบียนท่ีเกบ็ไวใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจดา้นการก่อตั้งบริษทั ไม่ไดห้มายถึงขอ้มูลท่ีบริษทัเกบ็รักษาไวเ้องหรือขอ้มูลท่ี
เกบ็รักษาไวใ้หบ้ริษทั 
82 ขอ้มูลน้ี บริษทัสามารถบนัทึกไวเ้องได ้หรือบนัทึกโดยบุคคลท่ีสามโดยอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของบริษทั 
83 This is applicable to the nominal owner of all registered shares. 
84 ขอ้น้ีใชก้บัผูท่ี้เป็นเจา้ของหุน้จดทะเบียนแต่ในนาม 



paragraph 4(a) above. (a) ขา้งตน้  
6. The company should maintain the basic information set out in 
paragraph 4(b) within the country, either at its registered office or at 
another location notified to the company registry. However, if the 
company or company registry holds beneficial ownership information 
within the country, then the register of shareholders need not be in the 
country, provided that the company can provide this information promptly 
on request. 

(6) บริษทัควรเกบ็รักษาขอ้มูลพื้นฐานตามท่ีกาํหนดใน ขอ้ 4(b) ไวใ้น
ประเทศ อาจจะเป็นท่ีสาํนกังานตามท่ีจดทะเบียนไว ้หรือ ณ ท่ีตั้งอีกแห่ง
หน่ึง ตามท่ีไดแ้จง้ใหฝ่้ายทะเบียนบริษทัไดรั้บทราบ อยา่งไรกต็าม ถา้บริษทั
หรือฝ่ายทะเบียนบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์
ภายในประเทศอยูแ่ลว้ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีบญัชีผูถื้อหุน้อยูใ่นประเทศอีก แต่มี
เง่ือนไขวา่บริษทัจะตอ้งจดัหาขอ้มูลดงักล่าวน้ีใหท้นัทีเม่ือร้องขอ 

B. BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION  B. ข้อมูลเกีย่วกบัเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ 
7. Countries should ensure that either: (a) information on the beneficial 
ownership of a company is obtained by that company and available at a 
specified location in their country; or (b) there are mechanisms in place so 
that the beneficial ownership of a company can be determined in a timely 
manner by a competent authority. 

7. แต่ละประเทศ ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ (a) บริษทัตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบั
การเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของบริษทันั้น และจดัใหมี้ไว ้ณ สถานท่ี
เฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึง หรือ (b) ควรมีกลไกเพ่ือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
สามารถพิจารณาไดท้นัทีวา่เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของบริษทั คือใคร 

8. In order to meet the requirements in paragraph 7, countries should use 
one or more of the following mechanisms: 

8. เพื่อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้ 7 ขา้งตน้แต่ละประเทศควรใชก้ลไก
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(a) Requiring companies or company registries to obtain and hold up-to-
date information on the companies’ beneficial ownership; 

(a) กาํหนดใหบ้ริษทัหรือฝ่ายทะเบียนบริษทั ไปขอรับและเกบ็ขอ้มูล
เก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของบริษทัและปรับขอ้มูลใหท้นัสมยั 

(b) Requiring companies to take reasonable measures85 to obtain and hold 
up-to-date information on the companies’ beneficial ownership 

(b) กาํหนดใหแ้ต่ละบริษทัใชม้าตรการท่ีสมเหตุผล86 ในการขอรับและเกบ็
รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของบริษทั  

(c) Using existing information, including: (i) information obtained by 
financial institutions and/or DNFBPs, in accordance with 
Recommendations 10 and 2287; (ii) information held by other competent 
authorities on the legal and beneficial ownership of companies (e.g. 
company registries, tax authorities or financial or other regulators); (iii) 
information held by the company as required above in Section A; and (iv) 
available information on companies listed on a stock exchange, where 
disclosure requirements (either by stock exchange rules or through law or 
enforceable means) impose requirements to ensure adequate transparency 
of beneficial ownership. 

(c) ใหใ้ชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึง (i) ขอ้มูลท่ีขอรับมาโดยสถาบนั
การเงิน และ/หรือ DNFBPs ซ่ึงเป็นไปตามขอ้แนะนาํท่ี 10 และ 2288 (ii) 
ขอ้มูลท่ีพนกังานเจา้หนา้อ่ืนถือไว ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ตาม
กฎหมายและการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ของบริษทั (เช่น ฝ่ายทะเบียน
บริษทั สรรพากร หรือ หน่วยงานกาํกบัดูแลทางการเงิน หรือ หน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลอ่ืนๆ) (iii) ขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยูต่ามท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ในหมวด A 
และ (iv) ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูล (อาจจะโดยกฎเกณฑข์อ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือ ตามกฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ประกาศใชข้อ้กาํหนด
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์นั้นมีความโปร่งใส 

9. Regardless of which of the above mechanisms are used, countries 
should ensure that companies cooperate with competent authorities to the 
fullest extent possible in determining the beneficial owner. This should 
include:  

9. ไม่วา่จะใชก้ลไกอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่ละ
ประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่บริษทัทั้งหลาย จะตอ้งร่วมมือกบั
พนกังานเจา้หนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีเพือ่พิจารณาวา่ใครเป็นเจา้ของผูท่ี้รับ
ผลประโยชน์ การกระทาํดงักล่าวน้ี ควรรวมส่ิงต่อไปน้ี คือ 

(a) Requiring that one or more natural persons resident in the country is 
authorised by the company89, and accountable to competent authorities, for 
providing all basic information and available beneficial ownership 
information, and giving further assistance to the authorities; and/or  

(a) กาํหนดวา่บุคคลธรรมดาหน่ึงคนหรือมากกวา่นั้น ท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศ
นั้นตอ้งไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทั90 และรายงานตรงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ในการจดัหาขอ้มูลขั้นพื้นฐานทั้งหมดและขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
ผูรั้บผลประโยชน์ และใหก้ารช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เจา้หนา้ท่ีทางการ และ/
หรือ 

                                                            
85 Measures taken should be proportionate to the level of risk or complexity induced by the ownership structure of the company or the nature of the controlling 
shareholders. 
86 มาตรการท่ีใชค้วรพอเหมาะกบัระดบัความเส่ียงหรือความสลบัซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจากโครงสร้างของการเป็นเจา้ของของบริษทัหรือจากลกัษณะของผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีมี
อาํนาจควบคุมบริษทั 
87 Countries should be able to determine in a timely manner whether a company has an account with a financial institution within the country. 
88 แต่ละประเทศควรสามารถพิจารณาไดท้นัทีวา่บริษทัหน่ึงบริษทัใดมีบญัชีอยูก่บัสถาบนัการเงินภายในประเทศหรือไม่ 
89 Members of the company’s board or senior management may not require specific authorisation by the company 
90 คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงของบริษทั ไม่ตอ้งขอรับการมอบอาํนาจเจาะจงจากบริษทั 
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(b) Requiring that a DNFBP in the country is authorised by the company, 
and accountable to competent authorities, for providing all basic 
information and available beneficial ownership information, and giving 
further assistance to the authorities; and/or  

(b) กาํหนดให ้DNFBP ในประเทศตอ้งไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทั และ
รายงานตรงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการจดัหาขอ้มูลขั้นพื้นฐานทั้งหมด 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ ใหมี้ไวแ้ละใหค้วาม
ช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เจา้หนา้ท่ี และ/หรือ 

(c) Other comparable measures, specifically identified by the country, 
which can effectively ensure cooperation.  

(c) มาตรการอ่ืน ท่ีเท่าเทียมกนัตามท่ีประเทศจะกาํหนดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพื่อการร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. All the persons, authorities and entities mentioned above, and the 
company itself (or its administrators, liquidators or other persons involved 
in the dissolution of the company), should maintain the information and 
records referred to for at least five years after the date on which the 
company is dissolved or otherwise ceases to exist, or five years after the 
date on which the company ceases to be a customer of the professional 
intermediary or the financial institution.  

10. บุคคล เจา้หนา้ท่ี และหน่วยงานทั้งหมดท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ และบริษทัเอง 
(หรือผูบ้ริหารของบริษทั เจา้หนา้ท่ีผูช้าํระบญัชีของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในการยกเลิกบริษทั) ควรเกบ็รักษาขอ้มูลและหลกัฐานทั้งหลายท่ี
อา้งถึงนั้นไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปีหลงัจากวนัท่ียกเลิกบริษทั หรือวนัท่ีส้ินสุดความ
เป็นบริษทั หรือ 5 ปีหลงัจากวนัท่ีบริษทัยติุการเป็นลูกคา้ของสถาบนั
การเงินหรือผูป้ระกอบวชิาชีพคนกลาง 

C. TIMELY ACCESS TO CURRENT AND ACCURATE 
INFORMATION 

C. การเข้าถึงข้อมูลทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนัทนัอย่างทนัท่วงที 

11. Countries should have mechanisms that ensure that basic information, 
including information provided to the company registry, is accurate and 
updated on a timely basis. Countries should require that any available 
information referred to in paragraph 7 is accurate and is kept as current 
and up-to-date as possible, and the information should be updated within a 
reasonable period following any change. 

11. แต่ละประเทศควรมีกลไกท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึง
ขอ้มูลท่ีส่งใหแ้ก่ฝ่ายทะเบียนบริษทันั้นถูกตอ้งและมีการปรับปรุงให้
ทนัสมยั ในลกัษณะท่ีทนัท่วงที แต่ละประเทศควรกาํหนดใหข้อ้มูลใดๆ 
ดงัท่ีอา้งถึง ในขอ้ 7 จะตอ้งถูกตอ้งและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยั
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และขอ้มูลดงักล่าวควรจะไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ กต็าม 

12. Competent authorities, and in particular law enforcement authorities, 
should have all the powers necessary to be able to obtain timely access to 
the basic and beneficial ownership information held by the relevant 
parties. 

12. พนกังานเจา้หนา้ท่ีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ควรมีอาํนาจทุกอยา่งท่ีจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูในครอบครอง
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

13. Countries should require their company registry to facilitate timely 
access by financial institutions, DNFBPs and other countries’ competent 
authorities to the public information they hold, and, at a minimum to the 
information referred to in paragraph 4(a) above. Countries should also 
consider facilitating timely access by financial institutions and DNFBPs to 
information referred to in paragraph 4(b) above. 

13. แต่ละประเทศ ควรกาํหนดใหฝ่้ายทะเบียนบริษทัของตนอาํนวยความ
สะดวกใหส้ถาบนัการเงิน DNFBP และพนกังานเจา้หนา้ท่ีของประเทศอ่ืน
เขา้ถึงขอ้มูลสาธารณะท่ีบุคคลเหล่านั้นมีอยู ่ไดโ้ดยเร็วและอยา่งนอ้ยตอ้งให้
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีอา้งถึงใน ขอ้ 4(a) ขา้งตน้ นอกจากน้ีแต่ละประเทศควร
พิจารณาอาํนวยความสะดวกใหส้ถาบนัการเงินและ DNFBPs เขา้ถึงขอ้มูลท่ี
อา้งถึงใน ขอ้ 4(b) ขา้งตน้ไดโ้ดยเร็ว 

D. OBSTACLES TO TRANSPARENCY  D. ส่ิงทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใส 
14. Countries should take measures to prevent the misuse of bearer shares 
and bearer share warrants, for example by applying one or more of the 
following mechanisms: (a) prohibiting them; (b) converting them into 
registered shares or share warrants (for example through 
dematerialisation); (c) immobilising them by requiring them to be held 
with a regulated financial institution or professional intermediary; or (d) 
requiring shareholders with a controlling interest to notify the company, 
and the company to record their identity. 

14. แต่ละประเทศควรใชม้าตรการป้องกนัการใชหุ้น้ของผู ้และเอกสาร
แสดงสิทธิในหุน้ของผูถื้อ เช่น โดยใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี (a) 
หา้มการตราสารดงักล่าวเหล่าน้ี (b) เปล่ียนแปลงตราสารดงักล่าวใหเ้ป็นหุน้
จดทะเบียนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหุน้ท่ีจดทะเบียน (เช่นโดยการแปร
สภาพจากการเป็นเอกสารเป็นกระดาษเป็นเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ (c) 
หา้มโยกยา้ยหุน้เหล่าน้ีโดยกาํหนดใหเ้กบ็ไวก้บัสถาบนัการเงินท่ีอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลหรือผูป้ระกอบวชิาชีพเป็นคนกลาง หรือ (d) กาํหนดใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมเป็นเสียงขา้งมากใหแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ และแจง้ให้
บริษทับนัทึกช่ือผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

15. Countries should take measures to prevent the misuse of nominee 
shares and nominee directors, for example by applying one or more of the 
following mechanisms: (a) requiring nominee shareholders and directors 
to disclose the identity of their nominator to the company and to any 

15. แต่ละประเทศควรใชม้าตรการป้องกนัการใชหุ้น้ในนามของตวัแทน
และกรรมการบริหารท่ีเป็นตวัแทน ไปในทางผดิ เช่น โดยการใชว้ธีิการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี (a) กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้แทนและ
กรรมการบริหารเปิดเผยช่ือตวัแทนของตนต่อบริษทัและต่อฝ่ายทะเบียนท่ี



relevant registry, and for this information to be included in the relevant 
register; or (b) requiring nominee shareholders and directors to be 
licensed, for their nominee status to be recorded in company registries, 
and for them to maintain information identifying their nominator, and 
make this information available to the competent authorities upon request. 

เก่ียวขอ้งเพื่อบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวน้ีไวใ้นทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ (b) 
กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้แทนหรือตวัแทนกรรมการบริหารตอ้งมีใบอนุญาตและ
ใหบ้นัทึกสถานะการเป็นตวัแทนของพวกเขาไวใ้นทะเบียนบริษทั และ
กาํหนดใหพ้วกเขาเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีเสนอช่ือพวกเขาเป็นตวัแทน และใหจ้ดั
ขอ้มูลน้ีใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีการร้องขอ 

E. OTHER LEGAL PERSONS  E. นิติบุคคลอืน่ๆ 
16. In relation to foundations, Anstalt, and limited liability partnerships, 
countries should take similar measures and impose similar requirements, 
as those required for companies, taking into account their different forms 
and structures.  

16. ในกรณีท่ีเก่ียวกบัมูลนิธิ Anstalt และ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แต่ละประเทศ
ควรใชม้าตรการท่ีคลา้ยคลึงกนัและใชข้อ้กาํหนดคลา้ยคลึงกนักบั
ขอ้กาํหนดท่ีใชก้บับริษทัทั้งหลาย โดยคาํนึงถึงรูปแบบและโครงสร้างท่ี
แตกต่างกนัของหน่วยงาน 

17. As regards other types of legal persons, countries should take into 
account the different forms and structures of those other legal persons, and 
the levels of money laundering and terrorist financing risks associated 
with each type of legal person, with a view to achieving appropriate levels 
of transparency. At a minimum, countries should ensure that similar types 
of basic information should be recorded and kept accurate and current by 
such legal persons, and that such information is accessible in a timely way 
by competent authorities. Countries should review the money laundering 
and terrorist financing risks associated with such other legal persons, and, 
based on the level of risk, determine the measures that should be taken to 
ensure that competent authorities have timely access to adequate, accurate 
and current beneficial ownership information for such legal persons. 

17. เก่ียวกบันิติบุคคลประเภทอ่ืนๆ นั้น แต่ละประเทศควรคาํนึงถึงรูปแบบ
และโครงสร้างต่างๆ ของนิติบุคคลอ่ืนๆ ดงักล่าว และระดบัของความเส่ียง
ดา้น ML และ TF ท่ีเก่ียวโยงกบันิติบุคคลแต่ละประเภท โดยมีจุดประสงคท่ี์
จะใหบ้รรลุถึงความโปร่งใสในระดบัท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ยแต่ละประเทศ
ควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ ควรจะมีการบนัทึกและเกบ็รักษาขอ้มูลพื้นฐาน
ประเภทเดียวกนันั้นใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัโดยนิติบุคคลนั้นๆ และ
ขอ้มูลดงักล่าวควรจดัใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยเร็ว แต่ละประเทศ
ควรทบทวนตรวจสอบความเส่ียงเก่ียวกบั ML และการใหเ้งินสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ท่ีเก่ียวโยงกบันิติบุคคลอ่ืนๆ ดงักล่าว และ
พิจารณามาตรการท่ีควรนาํมาใชเ้พื่อประกนัวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์สาํหรับนิติบุคคล
ดงักล่าว ท่ีเพียงพอ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

F. LIABILITY AND SANCTIONS  F. ความรับผดิและมาตรการลงโทษ 
18. There should be a clearly stated responsibility to comply with the 
requirements in this Interpretive Note, as well as liability and effective, 
proportionate and dissuasive sanctions, as appropriate for any legal or 
natural person that fails to properly comply with the requirements. 

18. ควรระบุความรับผดิชอบท่ีไวช้ดัเจนเพื่อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้น้ี ตลอดจนความรับผดิและมาตรการลงโทษท่ีมี
ประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลเป็นการยบัย ั้งตามท่ีเหมาะสมแก่นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง 

G. INTERNATIONAL COOPERATION  G. การร่วมมอืระหว่างประเทศ   
19. Countries should rapidly, constructively and effectively provide 
international cooperation in relation to basic and beneficial ownership 
information, on the basis set out in Recommendations 37 and 40. This 
should include (a) facilitating access by foreign competent authorities to 
basic information held by company registries; (b) exchanging information 
on shareholders; and (c) using their powers, in accordance with their 
domestic law, to obtain beneficial ownership information on behalf of 
foreign counterparts. Countries should monitor the quality of assistance 
they receive from other countries in response to requests for basic and 
beneficial ownership information or requests for assistance in locating 
beneficial owners residing abroad. 

19. แต่ละประเทศควรใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลขั้นพื้นฐานและขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ อยา่ง
รวดเร็ว สร้างสรรค ์มีประสิทธิผลตามพื้นฐานดงักาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 
37 และ 40 การร่วมมือดงักล่าวน้ี ควรจะรวม (a) การอาํนวยความสะดวกให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศเขา้ถึงขอ้มูลขั้นพื้นฐานท่ีมีอยูใ่นฝ่ายทะเบียน
ของบริษทั (b) การแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ และ (c) ใหใ้ชอ้าํนาจ
ของตนตามกฎหมายภายในประเทศในการขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ในนามของเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศ แต่ละประเทศ
ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพของความช่วยเหลือท่ีตนไดรั้บจากประเทศ
อ่ืนในการตอบคาํร้องขอขอ้มูลขั้นพื้นฐานและขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ หรือคาํร้องขอความช่วยเหลือในการติดตามหา
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 25 
(TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL 
ARRANGEMENTS)  

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่25 (ความโปร่งใสและความเป็น
เจ้าของทรัสต์ทีเ่ป็นผู้รับผลประโยชน์) 

1. Countries should require trustees of any express trust governed under 
their law to obtain and hold adequate, accurate, and current beneficial 
ownership information regarding the trust. This should include 

1. แต่ละประเทศควรกาํหนดใหผู้จ้ดัการทรัสต ์ของทรัสตโ์ดยแจง้ชดั ท่ีอยู่
ภายใตก้ฎหมายของตนใหข้อรับและรักษาไวซ่ึ้งขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็น
เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ ท่ีเพียงพอ ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัทรัสต์
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information on the identity of the settlor, the trustee(s), the protector (if 
any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural 
person exercising ultimate effective control over the trust. Countries 
should also require trustees of any trust governed under their law to hold 
basic information on other regulated agents of, and service providers to, 
the trust, including investment advisors or managers, accountants, and tax 
advisors.  

ดงักล่าว ขอ้มูลน้ีควรรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัตนของผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผู ้
คุม้ครอง (ถา้มี) ตลอดจนผูรั้บผลประโยชน์หรือกลุ่มผูรั้บผลประโยชน์ และ
บุคคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีใชอ้าํนาจสูงสุดในการควบคุมอยา่งมีประสิทธิผล
เหนือทรัสตด์งักล่าว นอกจากน้ีแต่ละประเทศควรกาํหนดใหผู้จ้ดัการทรัสต์
ของทรัสตท่ี์อยูภ่ายใตก้ฎหมายของตนใหเ้กบ็ขอ้มูลขั้นพื้นฐานเก่ียวกบั
ตวัแทนควบคุมและผูใ้หบ้ริการแก่ทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน
หรือผูจ้ดัการดา้นการลงทุน นกับญัชีและท่ีปรึกษาดา้นภาษี 

2. All countries should take measures to ensure that trustees disclose their 
status to financial institutions and DNFBPs when, as a trustee, forming a 
business relationship or carrying out an occasional transaction above the 
threshold. Trustees should not be prevented by law or enforceable means 
from providing competent authorities with any information relating to the 
trust91; or from providing financial institutions and DNFBPs, upon request, 
with information on the beneficial ownership and the assets of the trust to 
be held or managed under the terms of the business relationship.   

2. แต่ละประเทศควรใชม้าตรการต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กรรมการ ทรัสตีตอ้ง
เปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบนัการเงินและต่อธุรกิจและ DNFBPs ใน
ฐานะท่ีเป็นผูจ้ดัการทรัสต ์เม่ือเร่ิมมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรม
บางคร้ังบางคราวในระดบัท่ีเกินกวา่เพดานท่ีกาํหนดไว ้กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ควรเอ้ือใหผู้จ้ดัการทรัสตป์ฎิเสธการจดัหาขอ้มูลใดๆ ท่ี
เก่ียวกบัทรัสต์92 ใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
ผูรั้บผลประโยชน์และเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของทรัสตท่ี์จะอยูภ่ายใตก้ารดูแล
หรือภายใตก้ารบริหารจดัการตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจใหแ้ก่สถาบนัการเงินและธุรกิจและ DNFBPs 

3. Countries are encouraged to ensure that other relevant authorities, 
persons and entities hold information on all trusts with which they have a 
relationship. Potential sources of information on trusts, trustees, and trust 
assets are:  

3. แต่ละประเทศตอ้งจดัการใหเ้จา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบุคคลและ
หน่วยงานเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบั ทรัสตท่ี์เจา้หนา้ท่ีและบุคคลเหล่านั้นมี
ความสมัพนัธ์ดว้ย แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัทรัสต ์ผูจ้ดัการทรัสต ์และทรัพยสิ์น
ของทรัสตไ์ดแ้ก่ 

(a) Registries (e.g. a central registry of trusts or trust assets), or asset 
registries for land, property, vehicles, shares or other assets.  

(a) ทะเบียนต่างๆ (เช่น ทะเบียนกลางเก่ียวกบัทรัสตห์รือทรัพยสิ์น
ของทรัสต)์ หรือ ทะเบียนทรัพยสิ์นเก่ียวกบัท่ีดิน ทรัพยสิ์นท่ีเป็น
อสงัหาริมทรัพย ์ยานพาหนะ หุน้ หรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

(b) Other competent authorities that hold information on trusts and 
trustees (e.g. tax authorities which collect information on assets and 
income relating to trusts).  

(b) พนกังานเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบั ทรัสตแ์ละผูจ้ดัการท
รัสต ์(เช่น สรรพากร ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและรายไดท่ี้
เก่ียวกบัทรัสต)์ 

(c) Other agents and service providers to the trust, including investment 
advisors or managers, lawyers, or trust and company service providers.  

(c) ตวัแทน และผูใ้หบ้ริการอ่ืน ท่ีใหบ้ริการแก่ทรัสต ์รวมถึงท่ีปรึกษาใน
การลงทุน หรือ ผูจ้ดัการการลงทุน ทนายความ หรือผูใ้หบ้ริการแก่ทรัสต์
และบริษทั 

4. Competent authorities, and in particular law enforcement authorities, 
should have all the powers necessary to obtain timely access to the 
information held by trustees and other parties, in particular information 
held by financial institutions and DNFBPs on: (a) the beneficial 
ownership; (b) the residence of the trustee; and (c) any assets held or 
managed by the financial institution or DNFBP, in relation to any trustees 
with which they have a business relationship, or for which they undertake 
an occasional transaction. 

4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ควรมีอาํนาจทั้งปวงท่ีจาํเป็นเพื่อขอรับขอ้มูลท่ีผูจ้ดัการทรัสตแ์ละบุคคลอ่ืน 
เกบ็รักษาไวไ้ดโ้ดยเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือขอ้มูลท่ีสถาบนัการเงินและ 
DNFBPs เกบ็รักษาไวใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั (a) เจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ (b) ท่ี
อยูข่องผูจ้ดัการทรัสต ์(c) ทรัพยสิ์นท่ีรักษาไว ้หรือบริหารจดัการโดย
สถาบนัการเงินหรือ DNFBP ท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัการทรัสตใ์ดๆ ท่ีสถาบนัการเงิน
หรือ DNFBPs มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดว้ย หรือเป็นบุคคลท่ีสถาบนั
การเงินหรือ DNFBPs ดงักล่าวทาํธุรกรรมแทนเป็นบางคร้ังบางคราว 

5. Professional trustees should be required to maintain the information 
referred to in paragraph 1 for at least five years after their involvement 
with the trust ceases. Countries are encouraged to require non-professional 
trustees and the other authorities, persons and entities mentioned in 
paragraph 3 above to maintain the information for at least five years.  

5. ควรกาํหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพเป็นผูจ้ดัการทรัสต ์เกบ็รักษาขอ้มูล
ตามท่ีระบุในขอ้ 1 ไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี หลงัจากการท่ีพวกเขายติุความ
เก่ียวขอ้งกบัทรัสต ์แต่ละประเทศควรกาํหนดใหผู้จ้ดัการทรัสตท่ี์มิไดท้าํ
หนา้ท่ีเป็น ทรัสตีโดยอาชีพ และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีกล่าวถึงใน ขอ้ 3 ขา้งตน้นั้น
ควรเกบ็รักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ยหา้ปี 

6. Countries should require that any information held pursuant to 6. แต่ละประเทศควรกาํหนดวา่ขอ้มูลใดๆ ท่ีเกบ็รักษาไวต้าม ขอ้ท่ี 1 ขา้งตน้

                                                            
91 Domestic competent authorities or the relevant competent authorities of another country pursuant to an appropriate international cooperation request. 
92 หมายถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในประเทศ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของอีกประเทศหน่ึง ท่ีเป็นไปตามคาํร้องขอความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสม 



paragraph 1 above should be kept accurate and be as current and up-to-
date as possible, and the information should be updated within a 
reasonable period following any change. 

ควรเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัและปรับปรุงใหท้นัสมยัมากท่ีสุด
ภายในระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน 

7. Countries should consider measures to facilitate access to any 
information on trusts that is held by the other authorities, persons and 
entities referred to in paragraph 3, by financial institutions and DNFBPs 
undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22 

7. แต่ละประเทศควรพิจารณาใชม้าตรการอาํนวยความสะดวกในการให้
สถาบนัการเงินและ DNFBPs ท่ีดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในขอ้แนะนาํท่ี 10 
และ 22 เขา้ถึงขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัทรัสต ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีอ่ืน บุคคล
อ่ืน และหน่วยงานอ่ืน ตามท่ีระบุในขอ้ 3 เป็นผูเ้กบ็รักษาไว ้ 

8. In the context of this Recommendation, countries are not required to 
give legal recognition to trusts. Countries need not include the 
requirements of paragraphs 1, 2 and 6 in legislation, provided that 
appropriate obligations to such effect exist for trustees (e.g. through 
common law or case law). 

8. ในบริบทท่ีเก่ียวกบัขอ้แนะนาํ FATF ขอ้น้ี ไม่มีขอ้กาํหนดใดๆท่ี
กาํหนดใหแ้ต่ละประเทศตอ้งใหก้ารรับรองทางกฎหมายแก่ทรัสต ์ แต่ละ
ประเทศไม่จาํเป็นตอ้งรวมขอ้กาํหนดในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 6 ไวใ้นกฎหมาย 
โดยมีเง่ือนไขวา่มีพนัธะผกูพนัท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํใหเ้กิดผลดงักล่าวสาํหรับ
ผูจ้ดัการทรัสตอ์ยูแ่ลว้ (เช่น โดยใชก้ฎหมายจารีตประเพณี หรือ กฎหมายท่ี
ใชค้าํพิพากษาของแต่ละคดีเป็นบรรทดัฐาน) 

Other Legal Arrangements การตกลงกนัทางกฎหมายอืน่ๆ 
9. As regards other types of legal arrangement with a similar structure or 
function, countries should take similar measures to those required for 
trusts, with a view to achieving similar levels of transparency. At a 
minimum, countries should ensure that information similar to that 
specified above in respect of trusts should be recorded and kept accurate 
and current, and that such information is accessible in a timely way by 
competent authorities.  

9. เก่ียวกบัประเภทอ่ืนๆ ของการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีมีโครงสร้างหรือ
หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ละประเทศควรใชม้าตรการท่ีคลา้ยคลึงกนักบั
มาตรการท่ีกาํหนดใหใ้ชส้าํหรับทรัสต ์ โดยมีเจตนาท่ีจะใหเ้กิดความ
โปร่งใสในระดบัท่ีคลา้ยคลึงกนั  อยา่งนอ้ยแต่ละประเทศควรดาํเนินการให้
มัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนักบัขอ้มูลท่ีระบุไวด้งัขา้งตน้ ในแง่ท่ีเก่ียวกบัท
รัสตท์ั้งหลายควรมีการบนัทึกและเกบ็รักษาไวใ้หเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบนั พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวไดภ้ายในเวลา
อนัสมควร 

International Cooperation การร่วมมอืระหว่างประเทศ 
10. Countries should rapidly, constructively and effectively provide 
international cooperation in relation to information, including beneficial 
ownership information, on trusts and other legal arrangements on the basis 
set out in Recommendations 37 and 40. This should include (a) facilitating 
access by foreign competent authorities to any information held by 
registries or other domestic authorities; (b) exchanging domestically 
available information on the trusts or other legal arrangement-and (c) 
using their competent authorities’ powers, in accordance with domestic 
law, in order to obtain beneficial ownership information on behalf of 
foreign counterparts. 

10. แต่ละประเทศควรใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศอยา่งรวดเร็ว เป็นไป
ในทางสร้างสรรคแ์ละอยา่งมีประสิทธิผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลวา่
ดว้ยทรัสต ์และบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การเป็นเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีเป็นไปตามพื้นฐานท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้แนะนาํท่ี 37 และ 40 การใหค้วามร่วมมือดงักล่าวน้ี ควรรวมถึง (a) การ
อาํนวยความสะดวกใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศเขา้ถึงขอ้มูลใดๆ ท่ี
ฝ่ายทะเบียน หรือเจา้หนา้ท่ีภายในประเทศอ่ืนเกบ็รักษาไว ้(b) การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ เก่ียวกบัทรัสต ์หรือ บุคคลท่ีมีการ
ตกลงกนัทางกฎหมาย  (c) การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
กฎหมายภายในประเทศเพ่ือขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของผูรั้บ
ผลประโยชน์แทนเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศ 

Liability and Sanctions ความรับผดิและการลงโทษ 
11. Countries should ensure that there are clear responsibilities to comply 
with the requirements in this Interpretive Note; and that trustees are either 
legally liable for any failure to perform the duties relevant to meeting the 
obligations in paragraphs 1, 2, 6 and (where applicable) 5; or that there are 
effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil 
or administrative, for failing to comply.93 Countries should ensure that 
there are effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether 
criminal, civil or administrative, for failing to grant to competent 

11. แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ประเทศของตนมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบท่ีชดัเจนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในคาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้น้ี 
และดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่กรรมการ ทรัสตี ทั้งหลายตอ้งมีรับผดิตาม
กฎหมายถา้หากไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตามพนัธะผกูพนัใน ขอ้1,2 และ 
6 และ ขอ้ 5 (ในกรณีท่ีนาํมาปรับใชไ้ด)้ หรือดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่จะมีการ
ลงโทษไม่วา่ทางอาญา ทางแพง่ หรือทางปกครอง ท่ีมีประสิทธิผล 
พอเหมาะ และมีผลเป็นการยบัย ั้ง หากไม่ปฏิบติัตาม94 แต่ละประเทศควร
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่จะมีการลงโทษท่ีมีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผล

                                                            
93 This does not affect the requirements for effective, proportionate, and dissuasive sanctions for failure to comply with requirements elsewhere in the Recommendations. 
94 ขอ้น้ีไม่มีผลกระทบต่อขอ้กาํหนดใหมี้การลงโทษท่ีมีประสิทธิผล พอเหมาะ และเป็นการยบัย ั้งกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้แนะนาํ FATF อ่ืนๆ 
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authorities timely access to information regarding the trust referred to in 
paragraphs 1 and 5. 

เป็นการยบัย ั้งไม่วา่ในทางอาญา ในทางแพง่ หรือทางปกครอง หากไม่
อนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัทรัสตท่ี์ระบุในขอ้ 1 และ 
ขอ้ 5 ภายในเวลาอนัสมควร 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 26 
(REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL 
INSTITUTIONS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่26 (การกาํกบัดูแลและการควบคุมดูแล
สถาบนัการเงนิ) 

Risk-based approach to Supervision วธีิการควบคุมดูแลโดยอาศัยการประเมนิความเส่ียงก่อนเป็นหลกั 
1. Risk-based approach to supervision refers to: (a) the general process by 
which a supervisor, according to its understanding of risks, allocates its 
resources to AML/CFT supervision; and (b) the specific process of 
supervising institutions that apply an AML/CFT risk-based approach. 

1. กระบวนการบริหารจดัการตามความเส่ียงท่ีนาํมาใชใ้นการควบคุมดูแล 
หมายถึง (a) กระบวนการทัว่ไปซ่ึงผูค้วบคุมดูแล จดัสรรทรัพยากรของตน
ใหแ้ก่การควบคุมดูแล AML/CFT ตามท่ีตนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียง 
และ (b) กระบวนการเฉพาะท่ีใชใ้นการควบคุมดูแลสถาบนัทั้งหลายท่ีนาํ
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงมาใชก้บัการ AML/CFT 

2. Adopting a risk-based approach to supervising financial institutions’ 
AML/CFT systems and controls allows supervisory authorities to shift 
resources to those areas that are perceived to present higher risk. As a 
result, supervisory authorities can use their resources more effectively. 
This means that supervisors: (a) should have a clear understanding of the 
money laundering and terrorist financing risks present in a country; and 
(b) should have on-site and off-site access to all relevant information on 
the specific domestic and international risks associated with customers, 
products and services of the supervised institutions, including the quality 
of the compliance function of the financial institution or group (or groups, 
when applicable for Core Principles institutions). The frequency and 
intensity of on-site and off-site AML/CFT supervision of financial 
institutions/groups should be based on the money laundering and terrorist 
financing risks, and the policies, internal controls and procedures 
associated with the institution/group, as identified by the supervisor’s 
assessment of the institution/group’s risk profile, and on the money 
laundering and terrorist financing risks present in the country. 

2. การรับกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงมาใชใ้นการควบคุมดูแล
ระบบและมาตรการควบคุม AML/CFTของสถาบนัการเงิน ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ี
ฝ่ายควบคุมดูแล สามารถท่ีจะโยกยา้ยทรัพยากรทั้งหลายไปใชใ้นดา้นท่ี
เขา้ใจวา่มีความเส่ียงสูง ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมดูแลสามารถใช้
ทรัพยากรของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลกวา่ ขอ้น้ีหมายความวา่ ผู ้
ควบคุมดูแล (a) ควรมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความเส่ียงดา้น ML 
และ TF ในประเทศ และ (b) ควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
เก่ียวกบัความเส่ียงในประเทศและความเส่ียงระหวา่งประเทศ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงท่ีเช่ือมโยงกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการของสถาบนัท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมดูแล รวมถึงคุณภาพของฝ่ายกาํกบัการปฏิบติัของสถาบนัการเงิน
หรือของกลุ่ม (หรือ หลายกลุ่ม สาํหรับสถาบนัท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการ Core 
Principles institutions) ความถ่ีและความจริงจงั ในการควบคุมดูแลดา้น 
AML/CFT ของสถาบนัการเงิน/กลุ่ม ทั้งในสถานท่ีและนอกสถานท่ี ควรอยู่
บนพื้นฐานของความเส่ียงดา้น ML และ TF และนโยบาย มาตรการควบคุม
ภายใน และขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวโยงกบัสถาบนั/กลุ่ม นั้น ตามท่ี
หน่วยงานควบคุมดูแลไดป้ระเมินความเส่ียงโดยรวมของสถาบนั/กลุ่ม และ
บนพื้นฐานของความเส่ียงดา้น ML และ TF ท่ีมีอยูใ่นประเทศ 

3. The assessment of the money laundering and terrorist financing risk 
profile of a financial institution/group, including the risks of non-
compliance, should be reviewed both periodically and when there are 
major events or developments in the management and operations of the 
financial institution/group, in accordance with the country’s established 
practices for ongoing supervision. This assessment should not be static: it 
will change depending on how circumstances develop and how threats 
evolve.  

3. การประเมินรายละเอียดความเส่ียงดา้น ML และ TF ของสถาบนัการเงิน/
กลุ่มการเงิน รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
นั้น ควรไดรั้บการทบทวนตรวจสอบ เป็นระยะๆ และเม่ือมีเหตุการณ์ หรือ 
พฒันาการสาํคญัๆ ในการบริหารจดัการและปฏิบติัการของสถาบนัการเงิน/
กลุ่มการเงิน โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบติัท่ีแน่นอนของประเทศท่ีใชใ้นการ
ควบคุมดูแลอยา่งต่อเน่ือง การประเมินดงักล่าวน้ีไม่ควรอยูก่บัท่ี กล่าวคือ 
การประเมินจะเปล่ียนแปลงไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่สภาวะแวดลอ้มจะ
พฒันาการไปอยา่งไร และภยัคุกคามจะววิฒันาการไปอยา่งไร 

4. AML/CFT supervision of financial institutions/groups that apply a risk-
based approach should take into account the degree of discretion allowed 
under the RBA to the financial institution/group, and encompass, in an 
appropriate manner, a review of the risk assessments underlying this 
discretion, and of the adequacy and implementation of its policies, internal 
controls and procedures. 

4. การควบคุมดูแลดา้น AML/CFT ของสถาบนัการเงิน/กลุ่มการเงิน ท่ีใช้
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง ควรพิจารณาถึงระดบัของดุลพินิจท่ี
จะอนุญาตใหใ้ชไ้ดภ้ายใตก้ระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง ท่ีนาํมาใช้
กบัสถาบนัการเงิน/กลุ่มการเงิน และควรรวมการทบทวนตรวจสอบการ
ประเมินความเส่ียงท่ีเป็นพื้นฐานของดุลยพินิจไวใ้นลกัษณะท่ีเหมาะสม 
และควรพิจารณาถึงระดบัของความเพียงพอ ตลอดจนการใชน้โยบาย 
มาตรการควบคุมภายใน และขั้นตอนการดาํเนินงาน ดว้ย 

5. These principles should apply to all financial institutions/groups. To 5. หลกัการเหล่าน้ีควรนาํมาใชก้บัสถาบนัการเงิน/กลุ่มการเงินทั้งหมด  เพื่อ



ensure effective AML/CFT supervision, supervisors should take into 
consideration the characteristics of the financial institutions/groups, in 
particular the diversity and number of financial institutions, and the degree 
of discretion allowed to them under the RBA. 

ประกนัใหมี้การควบคุมดูแลดา้น AML/CFT อยา่งมีประสิทธิผล หน่วยงาน
ควบคุมดูแลควรพิจารณาถึงลกัษณะพิเศษ ของสถาบนัการเงิน/กลุ่มการเงิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความหลากหลายและจาํนวนของสถาบนัการเงิน และ
ระดบัของดุลยพินิจท่ีใหส้ถาบนัและกลุ่มการเงินดงักล่าวใชไ้ดภ้ายใต ้RBA 

Resources of supervisors ความพร้อมของหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล 
6. Countries should ensure that financial supervisors have adequate 
financial, human and technical resources. These supervisors should have 
sufficient operational independence and autonomy to ensure freedom from 
undue influence or interference. Countries should have in place processes 
to ensure that the staff of these authorities maintain high professional 
standards, including standards concerning confidentiality, and should be 
of high integrity and be appropriately skilled.  

6. แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ หน่วยงานควบคุมดูแลทางการ
เงินมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และความรู้ทางวชิาการอยา่งเพียงพอ ผู ้
กาํกบัดูแลเหล่าน้ีควรมีอิสระในการทาํงานอยา่งเพยีงพอเพื่อประกนัความ
เป็นอิสระจากอิทธิพลหรือการแทรกแซงเกินขอบเขต แต่ละประเทศควรมี
กระบวนการพร้อมอยูแ่ลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีจะรักษามาตรฐานทาง
วชิาชีพไวใ้นระดบัสูง รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบั และควร
มีความซ่ือสตัยสู์งและไดรั้บการฝึกทกัษะมาอยา่งเหมาะสม 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 28 
(REGULATION AND SUPERVISION OF DNFBPS) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่28 (การกาํกบัดูแลและการควบคุมดูแลธุรกจิ
และผู้ประกอบวชิาชีพทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ) 

1. Risk-based approach to supervision refers to: (a) the general process by 
which a supervisor or SRB, according to its understanding of risks, 
allocates its resources to AML/CFT supervision; and (b) the specific 
process of supervising or monitoring DNFBPs that apply an AML/CFT 
risk-based approach.  

1. กระบวนการบริหารจดัการตามความเส่ียงท่ีใชใ้นการควบคุมดูแล 
หมายถึง (a) กระบวนการทัว่ไปท่ีผูค้วบคุมดูแล หรือ SRB จดัสรรทรัพยากร
ของตนใหแ้ก่การควบคุมดูแลดา้น AML/CFT ตามท่ีตนมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเส่ียง และ (b) หมายถึงกระบวนการเฉพาะเจาะจงของการ
ควบคุมดูแลหรือการติดตามตรวจสอบ DNFBPs ท่ีใชก้ระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงกบั AML/CFT 

2. Supervisors or SRBs should determine the frequency and intensity of 
their supervisory or monitoring actions on DNFBPs on the basis of their 
understanding of the money laundering and terrorist financing risks, and 
taking into consideration the characteristics of the DNFBPs, in particular 
their diversity and number, in order to ensure effective AML/CFT 
supervision or monitoring. This means having a clear understanding of the 
money laundering and terrorist financing risks: (a) present in the country; 
and (b) associated with the type of DNFBP and their customers, products 
and services.  

2. หน่วยงานผูค้วบคุมดูแล หรือ SRBs ควรพิจารณาในเร่ืองความถ่ีและ
ความจริงจงักบัการควบคุมดูแลและการติดตามตรวจสอบ DNFBPs บน
พื้นฐานของความเขา้ใจของตนเก่ียวกบัความเส่ียงดา้น ML และ TF และ
โดยพิจารณาถึงลกัษณะพิเศษของ DNFBPs โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความ
หลากหลายและจาํนวนของ DNFBPs เพื่อประกนัใหมี้การควบคุมดูแลหรือ
การติดตามตรวจสอบดา้น AML/CFT อยา่งมีประสิทธิผล นัน่หมายความวา่
จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความเส่ียงดา้น ML และ TF (a) ท่ีมี
อยูใ่นประเทศของตน และ (b) ท่ีเช่ือมโยงกบั DNFBPs ประเภทนั้น และ
ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และ บริการของ DNFBPs ดงักล่าว 

3. Supervisors or SRBs assessing the adequacy of the AML/CFT internal 
controls, policies and procedures of DNFBPs should properly take into 
account the money laundering and terrorist financing risk profile of those 
DNFBPs, and the degree of discretion allowed to them under the RBA.  

3. หน่วยงานผูค้วบคุมดูแล หรือ SRB ท่ีประเมินระดบัความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายใน ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงานดา้น 
AML/CFT ของ DNFBPs ควรพิจารณาอยา่งเหมาะสมถึงรายละเอียดความ
เส่ียง ดา้น AML/CFT ของ DNFBPs ดงักล่าว และระดบัของดุลยพินิจท่ียอม
ใหภ้าคธุรกิจใชไ้ดภ้ายใตก้ระบวนการ RBA 

4. Supervisors or SRBs should have adequate powers to perform their 
functions (including powers to monitor and sanction), and adequate 
financial, human and technical resources. Countries should have in place 
processes to ensure that the staff of those authorities maintain high 
professional standards, including standards concerning confidentiality, and 
should be of high integrity and be appropriately skilled.  

4. หน่วยงานผูค้วบคุมดูแล หรือ SRBs ควรมีอาํนาจเพียงพอในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตน (รวมถึงอาํนาจในการติดตามตรวจสอบและลงโทษ) และควร
มีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และความรู้ทางวชิาการ อยา่งเพียงพอ แต่
ละประเทศควรมีกระบวนการทั้งหลาย เพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ี
เหล่านั้นจะรักษามาตรฐานทางวชิาชีพไวใ้นระดบัสูง รวมถึงมาตรฐาน
เก่ียวกบัการรักษาความลบั และควรมีความซ่ือสตัยสู์งและไดรั้บการฝึก
ทกัษะมาอยา่งเหมาะสม 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 29 
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS)  

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่29 (หน่วยข่าวกรองทางการเงนิ: FIU) 

A. GENERAL  A. บททั่วไป 
1. This note explains the core mandate and functions of a financial 
intelligence unit (FIU) and provides further clarity on the obligations 

1. คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้น้ีอธิบายถึงอาณติัและหนา้ท่ีท่ีเป็นแกนหลกัของ
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และใหค้วามกระจ่างเพิ่มเติมเก่ียวกบั
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contained in the standard. The FIU is part of, and plays a central role in, a 
country’s AML/CFT operational network, and provides support to the 
work of other competent authorities. Considering that there are different 
FIU models, Recommendation 29 does not prejudge a country’s choice for 
a particular model, and applies equally to all of them. 

พนัธะผกูพนัท่ีมีอยูใ่นมาตรฐานน้ี หน่วยข่าวกรองทางการเงินเป็นส่วนหน่ึง
และมีบทบาทสาํคญัในเครือข่ายของการปฏิบติัการดา้น AML/CFT ของ
ประเทศ และใหก้ารสนบัสนุนแก่งานของหน่วยงานอ่ืนดว้ย เม่ือพิจารณาวา่
หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินมีหลายรูปแบบ ขอ้แนะนาํ FATF ท่ี 29 จึง
มิไดแ้ยกวา่ตอ้งเป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง แต่จะครอบคลุม FIU โดยรวม 

B. FUNCTIONS  B. หน้าทีต่่างๆ 
(a) Receipt  (a) หน้าทีใ่นการรับรายงาน 
2. The FIU serves as the central agency for the receipt of disclosures filed 
by reporting entities. At a minimum, this information should include 
suspicious transaction reports, as required by Recommendation 20 and 23, 
and it should include other information as required by national legislation 
(such as cash transaction reports, wire transfers reports and other 
threshold-based declarations/disclosures). 

2. หน่วยข่าวกรองทางการเงินทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการรับขอ้มูล
ท่ีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรายงานส่งเขา้มา อยา่งนอ้ยขอ้มูลดงักล่าวน้ีควรรวม
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้แนะนาํ FATF 
ท่ี 20 และ 23 และขอ้มูลดงักล่าวน้ีควรรวมขอ้มูลอ่ืนตามท่ีกฎหมายของ
ประเทศกาํหนดไว ้(เช่น รายงานธุรกรรมเงินสด รายงานการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และการสาํแดง/การเปิดเผย ตามเพดานสูงสุดท่ีกาํหนด) 

(b) Analysis (b) การวเิคราะห์ 
3. FIU analysis should add value to the information received and held by 
the FIU. While all the information should be considered, the analysis may 
focus either on each single disclosure received or on appropriate selected 
information, depending on the type and volume of the disclosures 
received, and on the expected use after dissemination. FIUs should be 
encouraged to use analytical software to process information more 
efficiently and assist in establishing relevant links. However, such tools 
cannot fully replace the human judgement element of analysis. FIUs 
should conduct the following types of analysis: 

3. การวเิคราะห์ของ FIU ควรเป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ขอ้มูลท่ี FIU ไดรั้บ
และเกบ็รักษาไว ้ในขณะท่ีขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดควรจะนาํมาพิจารณาใน
การวเิคราะห์ แต่การวเิคราะห์อาจจะเนน้ไปท่ีรายงานแต่ละเร่ืองท่ีไดรั้บ 
หรืออาจจะเนน้เลือกขอ้มูลบางส่วนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและ
จาํนวนรายงานท่ีไดรั้บ และข้ึนอยูก่บัความคาดหมายในการใชข้อ้มูล
หลงัจากการส่งขอ้มูลดงักล่าว ควรสนบัสนุนให ้FIU ใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์
ในการวเิคราะห์ เพื่อประมวลขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและช่วยใน
การระบุการเช่ือมโยง อยา่งไรกต็ามเคร่ืองมือเช่นวา่นั้น ไม่สามารถท่ีจะ
นาํมาใชแ้ทนวจิารณญาณของมนุษยท่ี์เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของการ
วเิคราะห์ FIU ควรดาํเนินการวเิคราะห์ตามประเภทต่างๆ ต่อไปน้ี 

• Operational analysis uses available and obtainable information to 
identify specific targets (e.g. persons, assets, criminal networks and 
associations), to follow the trail of particular activities or transactions, and 
to determine links between those targets and possible proceeds of crime, 
money laundering, predicate offences or terrorist financing. 

• การวเิคราะห์เชิงปฏิบติัการ เป็นการวเิคราะห์ท่ีใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ละ
ขอ้มูลท่ีสามารถขอรับได ้เพื่อระบุทราบเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เช่น บุคคล 
ทรัพยสิ์น เครือข่ายอาชญากรรม และสมาคมต่างๆ) เพื่อติดตามร่องรอยของ
กิจกรรมหรือธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดเป็นการเฉพาะ และเพื่อตดัสินวา่มี
การเช่ือมโยงหรือไม่ระหวา่งเป้าหมายเหล่านั้น กบั รายไดท่ี้อาจจะเป็น
รายไดจ้ากอาชญากรรม ML ความผดิมูลฐาน หรือ TF  

• Strategic analysis uses available and obtainable information, 
including data that may be provided by other competent authorities, to 
identify money laundering and terrorist financing related trends and 
patterns. This information is then also used by the FIU or other state 
entities in order to determine money laundering and terrorist financing 
related threats and vulnerabilities. Strategic analysis may also help 
establish policies and goals for the FIU, or more broadly for other entities 
within the AML/CFT regime.   

• การวเิคราะห์ในเชิงยทุธศาสตร์นั้นจะใชข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูห่รือขอ้มูล
ท่ีขอรับได ้รวมถึงขอ้มูลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี อาจจดัหาใหเ้พื่อระบุทราบ
แนวโนม้และลกัษณะท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ML และ TF 
หลงัจากนั้น FIU และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ กจ็ะนาํขอ้มลูน้ีไปใชเ้พื่อ
พิจารณาวา่ภยัคุกคามและจุดอ่อนท่ีล่อแหลม เก่ียวกบั ML และ TF นัน่คือ
อะไร การวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์อาจจะช่วยในการกาํหนดนโยบายและ
เป้าหมายใหแ้ก่ FIU ไดด้ว้ย หรือ ถา้เป็นในวงกวา้งกจ็ะเป็นการกาํหนด
นโยบายและเป้าหมายใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืนท่ีอยูใ่นระบบ AML/CFT 

(c) Dissemination  (c) การส่งข้อมูล 
4. The FIU should be able to disseminate, spontaneously and upon 
request, information and the results of its analysis to relevant competent 
authorities. Dedicated, secure and protected channels should be used for 
the dissemination.  

4. FIU ควรสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารและผลของการวเิคราะห์ของตนไดเ้อง
หรือเม่ือมีการร้องขอใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใชช่้องทางใน
การส่งขอ้มูลท่ีปลอดภยัและ มีการป้องกนัท่ีดี 

• Spontaneous dissemination: The FIU should be able to disseminate 
information and the results of its analysis to competent authorities when 

• การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารทีว่เิคราะห์: FIU ควรสามารถส่งขอ้มูล
ข่าวสารและผลของการวเิคราะห์ของตนใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี เม่ือมีเหตุ



there are grounds to suspect money laundering, predicate offences or 
terrorist financing/ Based on the FIU’s analysis, the dissemination of 
information should be selective and allow the recipient authorities to focus 
on relevant cases/information. 

อนัควรสงสยัวา่มี ML ความผดิมูลฐานหรือ TF ทั้งน้ี FIU ควรใชดุ้ลยพินิจ
ในการส่งขอ้มูลเพื่อใหห้น่วยงานผูรั้บขอ้มูลสามารถเนน้กบัคดี/ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งไดม้ากท่ีสุด 

• Dissemination upon request: The FIU should be able to respond to 
information requests from competent authorities pursuant to 
Recommendation 31. When the FIU receives such a request from a 
competent authority, the decision on conducting analysis and/or 
dissemination of information to the requesting authority should remain 
with the FIU. 

• การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเมือ่มกีารร้องขอ: หน่วยข่าวกรองทาง
การเงินควรสามารถใหข้อ้มูลข่าวสารตามคาํร้องขอจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ไดต้ามขอ้แนะนาํท่ี 31 เม่ือหน่วยข่าวกรองทางการเงินไดรั้บคาํร้องขอ
ดงักล่าวจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดแลว้ การตดัสินใจท่ีจะทาํ
การวเิคราะห์ และ/หรือ ส่งขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูร้้องขอ ควรเป็น
อาํนาจตดัสินใจของ FIU นั้น 

C. ACCESS TO INFORMATION  C. การเข้าถึงข้อมูล 
(a) Obtaining Additional Information from Reporting Entities (a) การขอรับข้อมูลข่าวสารเพิม่เติมจากหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการรายงาน 
5. In addition to the information that entities report to the FIU (under the 
receipt function), the FIU should be able to obtain and use additional 
information from reporting entities as needed to perform its analysis 
properly. The information that the FIU should be permitted to obtain could 
include information that reporting entities are required to maintain 
pursuant to the relevant FATF Recommendations (Recommendations 10, 
11 and 22). 

5. นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีหน่วยงานต่างๆ รายงานต่อ FIU (ท่ีทาํหนา้ท่ีรับ
รายงาน) นั้น แลว้ FIU ดงักล่าวควรสามารถขอรับและใชข้อ้มูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการรายงานตามท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถทาํการ
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขอ้มูลท่ี FIU อาจขอรับไดน้ั้นควรรวมถึงขอ้มูลท่ี
กาํหนดใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการรายงานตอ้งเกบ็รักษาไวต้าม
ขอ้แนะนาํ FATF ท่ีเก่ียวขอ้ง (ขอ้แนะนาํ ขอ้ 10, 11 และ 22) 

(b) Access to Information from other sources (b) การเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งอืน่ๆ 
6. In order to conduct proper analysis, the FIU should have access to the 
widest possible range of financial, administrative and law enforcement 
information. This should include information from open or public sources, 
as well as relevant information collected and/or maintained by, or on 
behalf of, other authorities and, where appropriate, commercially held 
data. 

6. เพื่อใหส้ามารถทาํการวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง FIU ควรเขา้ถึงขอ้มูลทาง
การเงิน การบริหาร และการบงัคบัใชก้ฎหมายในขอบเขตท่ีกวา้งขวางท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ขอ้มูลดงักล่าวน้ีควรจะรวมถึงขอ้มูลจากแหล่งเปิดหรือ
แหล่งสาธารณะตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรวบรวม และ/หรือ รักษาไว้
โดย หรือในนามของหน่วยงานอ่ืนๆ และในกรณีท่ีเหมาะสม เป็นขอ้มูลท่ี
เกบ็ไวเ้พื่อการพาณิชย ์

D. INFORMATION SECURITY AND CONFIDENTIALITY D. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลบัของข้อมูล 
7. Information received, processed, held or disseminated by the FIU must 
be securely protected, exchanged and used only in accordance with agreed 
procedures, policies and applicable laws and regulations. An FIU must, 
therefore, have rules in place governing the security and confidentiality of 
such information, including procedures for handling, storage, 
dissemination, and protection of, as well as access to such information. 
The FIU should ensure that its staff members have the necessary security 
clearance levels and understanding of their responsibilities in handling and 
disseminating sensitive and confidential information. The FIU should 
ensure that there is limited access to its facilities and information, 
including information technology systems. 

7. ขอ้มูลท่ีไดรั้บมา และผา่นการประมวล เกบ็รักษาไว ้หรือ ส่งออกไปโดย 
FIU นั้น จะตอ้งมีการป้องกนัรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด และมีการ
แลกเปล่ียนและใชต้ามขั้นตอน นโยบาย กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
ดงันั้น FIU ตอ้งมีกฎขอ้บงัคบัในการควบคุมการรักษาความปลอดภยัและ
การรักษาความลบัของขอ้มูล รวมถึงตอ้งมีขั้นตอนในการจดัการ การเกบ็ 
การแจกจ่าย และการป้องกนั ตลอดจนการเขา้ถึงขอ้มูล FIU ตอ้งกาํหนด
ระดบัชั้นดา้นการเขา้ถึงขความลบัของเจา้หนา้ท่ีและอบรมใหมี้ความเขา้ใจ
ถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนในการจดัการและแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสารท่ี
ละเอียดอ่อนและเป็นความลบั FIU ตอ้งดาํเนินการควบคุมและจาํกดัการ
เขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก และขอ้มูลรวมทั้งระบบ IT  

E. OPERATIONAL INDEPENDENCE E. ความเป็นอสิระในการปฏิบตักิาร 
8. The FIU should be operationally independent and autonomous, 
meaning that the FIU should have the authority and capacity to carry out 
its functions freely, including the autonomous decision to analyse, request 
and/or disseminate specific information. In all cases, this means that the 
FIU has the independent right to forward or disseminate information to 
competent authorities. 

8. FIU ควรมีอิสระและมีอาํนาจในการตดัสินใจเป็นของตนเองในการ
ปฏิบติัการ หมายความวา่ FIU นั้นควรมีอาํนาจตามหนา้ท่ี และ
ความสามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหลุ้ล่วงไปอยา่งเสรี รวมถึงมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ท่ีจะวเิคราะห์ ร้องขอ และ/หรือ ส่งขอ้มูลเฉพาะ ในทุก
กรณี นัน่หมายความวา่หน่วย FIU นั้นมีสิทธิเป็นอิสระท่ีจะส่งต่อหรือ
แจกจ่ายขอ้มูลไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่างๆ 

9. An FIU may be established as part of an existing authority. When a FIU 9. FIU อาจจดัตั้งข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้ เม่ือหน่วยงาน 
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is located within the existing structure of another authority, the FIU’s core 
functions should be distinct from those of the other authority. 

FIU เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยูภ่ายในองคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ของหน่วยงานอ่ืน หนา้ท่ี
หลกั ของ FIU ควรแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัจากหนา้ท่ีของอีกหน่วยงานหน่ึง 
ดงักล่าว 

10. The FIU should be provided with adequate financial, human and 
technical resources, in a manner that secures its autonomy and 
independence and allows it to conduct its mandate effectively. Countries 
should have in place processes to ensure that the staff of the FIU maintain 
high professional standards, including standards concerning 
confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately 
skilled.  

10. FIU ควรไดรั้บทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร และมีความรู้ทางวชิาการ 
อยา่งเพยีงพอในลกัษณะท่ีจะสามารถทาํใหห้น่วยข่าวกรองทางการเงิน
ดงักล่าวนั้นมีอาํนาจในตวัเอง มีอิสระ และสามารถดาํเนินการตามหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิผล แต่ละประเทศควรมีกระบวนต่างๆ พร้อมอยูแ่ลว้ท่ีจะ
ดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของ FIU นั้นจะรักษามาตรฐานดา้นวชิาชีพ
ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบัและควรมี
ความซ่ือสตัยสุ์จริตสูง และมีทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกมาแลว้อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

11. The FIU should also be able to make arrangements or engage 
independently with other domestic competent authorities or foreign 
counterparts on the exchange of information. 

11 FIU ควรสามารถทาํการตกลงหรือติดต่อสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในประเทศหรือต่างประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่อกนัและ
กนั 

F. UNDUE INFLUENCE OR INTERFERENCE F. อทิธิพลหรือการแทรกแซงจนเกนิขอบเขต 
12. The FIU should be able to obtain and deploy the resources needed to 
carry out its functions, on an individual or routine basis, free from any 
undue political, government or industry influence or interference, which 
might compromise its operational independence. 

12. FIU ควรสามารถขอรับและใชท้รัพยากรต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี หรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกิจวตัรประจาํใหลุ้ล่วงไปโดยปราศจาก
อิทธิพลหรือการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง จากรัฐบาล หรือภาคธุรกิจจน
เกินขอบเขต ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดผลเสียแก่อิสรภาพในการปฏิบติัการของ FIU 
นั้นได ้

G. EGMONT GROUP G. กลุ่ม Egmont 
13. Countries should ensure that the FIU has regard to the Egmont Group 
Statement of Purpose and its Principles for Information Exchange 
Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and 
Terrorism Financing Cases (these documents set out important guidance 
concerning the role and functions of FIUs, and the mechanisms for 
exchanging information between FIUs). The FIU should apply for 
membership in the Egmont Group. 

13. แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่ FIU ใหค้วามเคารพต่อคาํแถลง
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม Egmont และเอกสารวา่ดว้ยหลกัการสาํหรับการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างๆ ในคดี 
ML และ TF (เอกสารเหล่าน้ีอธิบายถึงแนวทางท่ีสาํคญัเก่ียวกบับทบาทและ
หนา้ท่ีของ FIU และกลไกสาํหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง FIUs 
ดว้ยกนั) และ FIU ควรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Egmont 

H. LARGE CASH TRANSACTION REPORTING H. การรายงานธุรกรรมเงนิสดทีม่มูีลค่าสูง 
14. Countries should consider the feasibility and utility of a system where 
financial institutions and DNFBPs would report all domestic and 
international currency transactions above a fixed amount. 

14. แต่ละประเทศควรพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์ของระบบท่ี
สถาบนัการเงินและ DNFBP จะรายงานธุรกรรมเงินสดภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศเกินกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 30 
(RESPONSIBILITIES OF LAW ENFORCEMENT AND 
INVESTIGATIVE AUTHORITIES) 

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่30 (หน้าทีรั่บผดิชอบของหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายและสืบสวนสอบสวน) 

1. There should be designated law enforcement authorities that have 
responsibility for ensuring that money laundering, predicate offences and 
terrorist financing are properly investigated through the conduct of a 
financial investigation. Countries should also designate one or more 
competent authorities to identify, trace, and initiate freezing and seizing of 
property that is, or may become, subject to confiscation.  

1. ควรจะมีเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ความ
รับผดิชอบในการสืบสวนสอบสวน ML ความผดิมูลฐาน และ TF อยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยวธีิการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน นอกจากน้ีแต่ละประเทศ
ควรมอบหมายพนกังานเจา้หนา้ท่ี 1 คน หรือมากกวา่นั้น ใหท้าํหนา้ท่ีระบุ
ตวัตน ติดตามร่องรอยและริเร่ิมการอายดัและยดึทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นข่ายจะถูก
ริบ หรือกาํลงัตกอยูใ่นข่ายจะถูกริบ 

2. A ‘financial investigation’ means an enquiry into the financial affairs 
related to a criminal activity, with a view to:  

2. “การสืบสวนทางการเงิน” หมายถึง การสืบสวนใหท้ราบถึงกิจการทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบักิจกรรมท่ีเป็นอาชญากรรม โดยมีเจตนาท่ีจะ
ดาํเนินการ 

• identifying the extent of criminal networks and/or the scale of • ระบุทราบถึงขอบเขตของเครือข่ายอาชญากรรมและ/หรือ ขนาดของ



criminality;  อาชญากรรม 
• identifying and tracing the proceeds of crime, terrorist funds or any 
other assets that are, or may become, subject to confiscation; and  

• ระบุทราบและติดตามร่องรอยของรายไดจ้ากอาชญกรรม เงินของ
ผูก่้อการร้ายหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีตกอยูใ่นข่ายหรืออาจจะตกอยูใ่นข่ายการถูก
ริบ และ 

• developing evidence which can be used in criminal proceedings • พฒันาหลกัฐานท่ีสามารถนาํไปใชใ้นกระบวนพิจารณาคดีอาญา 
3. A ‘parallel financial investigation’ refers to conducting a financial 
investigation alongside, or in the context of, a (traditional) criminal 
investigation into money laundering, terrorist financing and/or predicate 
offence(s). Law enforcement investigators of predicate offences should 
either be authorised to pursue the investigation of any related money 
laundering and terrorist financing offences during a parallel investigation, 
or be able to refer the case to another agency to follow up with such 
investigations.  

3. “การสืบสวนสอบสวนทางการเงินคู่ขนานกนัไป” หมายถึงการสืบสวน
ทางการเงินไปพร้อมๆ กนักบัการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม (แบบเดิม) 
เก่ียวกบั ML TF และ/หรือ ความผดิมูลฐาน เจา้หนา้ท่ีสืบสวนฝ่ายบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีสืบสวนสอบสวนความผดิมูลฐานควรไดรั้บมอบหมายใหติ้ดตาม
การสืบสวนสอบสวนความผดิท่ีเก่ียวกบั ML และ TF ใดๆ ในระหวา่งท่ีมี
การสืบสวนสอบสวนไปพร้อมกนั หรือสามารถส่งต่อคดีไปยงัอีก
หน่วยงานหน่ึงเพื่อใหมี้การติดตามการสืบสวนสอบสวนดงักล่าว 

4. Countries should consider taking measures, including legislative ones, 
at the national level, to allow their competent authorities investigating 
money laundering and terrorist financing cases to postpone or waive the 
arrest of suspected persons and/or the seizure of the money, for the 
purpose of identifying persons involved in such activities or for evidence 
gathering. Without such measures the use of procedures such as controlled 
deliveries and undercover operations are precluded. 

4. แต่ละประเทศควรพิจารณาท่ีจะใชม้าตรการซ่ึงรวมถึงมาตรการทางนิติ
บญัญติัในระดบัชาติเพื่ออนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีกาํลงัสืบสวนคดี 
ML และ TF สามารถเล่ือนหรือละเวน้ในการจบักมุผูต้อ้งสงสยั และ/หรือ 
ละเวน้ในการยดึเงิน ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการระบุทราบบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในกิจกรรมเช่นวา่นั้น หรือเพือ่วตัถุประสงคใ์นการรวบรวม
หลกัฐาน ถา้ปราศจากมาตรการดงักล่าวแลว้กจ็ะไม่สามารถใชก้ระบวนการ
ในการดาํเนินงาน เช่น การนาํส่งส่ิงของภายใตก้ารควบคุมเฝ้าดู และ
ปฏิบติัการลบัได ้

5. Recommendation 30 also applies to those competent authorities, which 
are not law enforcement authorities, per se, but which have the 
responsibility for pursuing financial investigations of predicate offences, 
to the extent that these competent authorities are exercising functions 
covered under Recommendation 30. 

5. ขอ้แนะนาํท่ี 30 ยงัใชก้บัพนกังานเจา้หนา้ท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมายโดยตรงแต่เป็นหน่วยงานท่ีมีความรับผดิชอบในการสืบสวน
สอบสวนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัความผดิมูลฐานถึงขั้นท่ีวา่หน่วยงานหรือ
เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีสามารถทาํหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะนาํท่ี 30 

6. Anti-corruption enforcement authorities with enforcement powers may 
be designated to investigate money laundering and terrorist financing 
offences arising from, or related to, corruption offences under 
Recommendation 30, and these authorities should also have sufficient 
powers to identify, trace, and initiate freezing and seizing of assets. 

6. เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีทาํหนา้ท่ีต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงมี
อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีสืบสวน
สอบสวนความผดิฐานฟอกเงินและความผดิฐานใหเ้งินสนบัสนุนแก่การก่อ
การร้ายท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัความผดิฐานทุจริตคอรัปชัน่ตาม
ขอ้แนะนาํท่ี 30 และเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีควรมีอาํนาจอยา่งเพยีงพอดว้ย เพื่อระบุ
ทราบตวัตน ติดตามร่องรอยและริเร่ิมการอายดัและยดึทรัพยสิ์น 

7. The range of law enforcement agencies and other competent authorities 
mentioned above should be taken into account when countries make use 
of multi-disciplinary groups in financial investigations. 

7. ควรมีการพิจารณาถึงขอบข่ายของจาํนวนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย
และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ เม่ือแต่ละประเทศใชป้ระโยชน์
จากกลุ่มสหวชิาชีพ ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

8. Law enforcement authorities and prosecutorial authorities should have 
adequate financial, human and technical resources. Countries should have 
in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain 
high professional standards, including standards concerning 
confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately 
skilled. 

8. เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอยัการควรมีทรัพยากรทาง
การเงิน บุคลากร และความรู้ทางวชิาการอยา่งเพียงพอ แต่ละประเทศควรมี
กระบวนการต่างๆ เพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
มาตรฐานวชิาชีพระดบัสูงรวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษาความลบั และ
ควรมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในระดบัสูง อีกทั้งควรมีทกัษะท่ีไดรั้บการฝึก
มาแลว้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 32 (CASH 
COURIERS)  

คาํอธิบายเพิม่เติมข้อแนะนําที ่32 (การขนเงนิสด) 

A. OBJECTIVES  A. วตัถุประสงค์ 
1. Recommendation 32 was developed with the objective of ensuring that 
terrorists and other criminals cannot finance their activities or launder the 

1. ขอ้แนะนาํท่ี 32 มีวตัถุประสงคท่ี์จะทาํใหม้ัน่ใจวา่ผูก่้อการร้ายและอาชญา
กรอ่ืน ไม่สามารถหาเงินมาสนบัสนุนกิจกรรมของตน หรือไม่สามารถฟอก
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proceeds of their crimes through the physical cross-border transportation 
of currency and bearer negotiable instruments. Specifically, it aims to 
ensure that countries have measures to: (a) detect the physical cross-
border transportation of currency and bearer negotiable instruments; (b) 
stop or restrain currency and bearer negotiable instruments that are 
suspected to be related to terrorist financing or money laundering; (c) stop 
or restrain currency or bearer negotiable instruments that are falsely 
declared or disclosed; (d) apply appropriate sanctions for making a false 
declaration or disclosure; and (e) enable confiscation of currency or bearer 
negotiable instruments that are related to terrorist financing or money 
laundering.  

เงินท่ีเป็นรายไดจ้ากการก่ออาชญากรรม ดว้ยวธีิการขนเงินตราและตราสาร
ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อท่ีเปล่ียนมือไดข้า้มพรมแดนประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ขอ้แนะนาํน้ีกาํหนดใหแ้ต่ละประเทศตอ้งมีมาตรการท่ีจะ (a) ตรวจหาการ
ขนส่งเงินสดและตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อขา้มแดน (b) สกดักั้น
หรือยบัย ั้งเงินสดและตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อท่ีตอ้งสงสยัวา่
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัการใหเ้งินสนบัสนุนแก่การก่อการร้ายหรือ ML (c) 
สกดักั้น หรือยบัย ั้งเงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อ ซ่ึงสาํแดง
หรือแจง้ผดิ (d) ใชบ้ทลงโทษท่ีเหมาะสมในขอ้หาสาํแดงหรือแจง้ผดิ และ 
(e) สามารถริบเงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อท่ีเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กบั TF หรือ ML  

B. THE TYPES OF SYSTEMS THAT MAY BE IMPLEMENTED 
TO ADDRESS THE ISSUE OF CASH COURIERS  

B. ประเภทของระบบทีอ่าจนํามาใช้เพือ่แก้ไขประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัการขน
เงนิสด 

2. Countries may meet their obligations under Recommendation 32 and 
this Interpretive Note by implementing one of the following types of 
systems. However, countries do not have to use the same type of system 
for incoming and outgoing cross-border transportation of currency or 
bearer negotiable instruments: 

2. แต่ละประเทศอาจปฏิบติัตามพนัธะผกูพนัของตนตามขอ้แนะนาํ FATF 
ขอ้ 32 และตามคาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้น้ี โดยการนาํระบบหน่ึงระบบใด
ต่อไปน้ีมาปฏิบติัใหบ้รรลุผล อยา่งไรกต็ามแต่ละประเทศไม่จาํเป็นตอ้งใช้
ระบบเดียวกนัในการขนเงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อ เขา้
หรือออกระหวา่งประเทศ 

Declaration system ระบบในการสําแดง 
3. All persons making a physical cross-border transportation of currency 
or bearer negotiable instruments (BNIs), which are of a value exceeding a 
pre-set, maximum threshold of USD/EUR 15,000, are required to submit a 
truthful declaration to the designated competent authorities. Countries 
may opt from among the following three different types of declaration 
system: (i) a written declaration system for all travellers; (ii) a written 
declaration system for those travellers carrying an amount of currency or 
BNIs above a threshold; and (iii) an oral declaration system. These three 
systems are described below in their pure form. However, it is not 
uncommon for countries to opt for a mixed system. 

3. บุคคลทุกคนท่ีขนเงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อขา้มแดน
ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้คือ ไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์/ยโูร ตอ้งยืน่
สาํแดงขอ้เทจ็จริงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ละประเทศอาจเลือกระบบใน
การสาํแดงประเภทหน่ึงประเภทใดใน 3 ประเภทต่อไปน้ี คือ (i) ระบบการ
สาํแดงเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับผูเ้ดินทางทุกคน (ii) ระบบการสาํแดง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับผูเ้ดินทางท่ีถือเงินตราหรือตราสารเปล่ียนมือท่ี
ออกใหแ้ก่ผูถื้อเกินกวา่ยอดท่ีกาํหนด และ (iii) ระบบการสาํแดงดว้ยวาจา 
ทั้งสามระบบน้ีมีคาํอธิบายรูปแบบการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี อยา่งไรกต็าม 
ประเทศต่างๆ อาจเลือกใชร้ะบบท่ีมีการผสมผสานกนัหลายระบบกไ็ด ้

(a) Written declaration system for all travellers: In this system, all 
travellers are required to complete a written declaration before entering 
the country. This would include questions contained on common or 
customs declaration forms. In practice, travellers have to make a 
declaration whether or not they are carrying currency or BNIs (e.g. ticking 
a “yes” or “no” box). 

(a) ระบบการสาํแดงเป็นลายลกัษณ์อักษรสาํหรับผู้ เดินทาง : ในระบบน้ีผู ้
เดินทางทุกคนตอ้งกรอกแบบฟอร์มการสาํแดงเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
เดินทางเขา้ประเทศ แบบฟอร์มดงักล่าวน้ีจะรวมคาํถามเก่ียวกบัแบบฟอร์ม
การสาํแดงทัว่ไปหรือการสาํแดงศุลกากร ในทางปฏิบติัผูเ้ดินทางตอ้ง
สาํแดง ไม่วา่จะถือเงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหรือไม่ก็
ตาม (เช่น ใหท้าํเคร่ืองหมายหนา้คาํวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”) 

(b) Written declaration system for travellers carrying amounts above a 
threshold: In this system, all travellers carrying an amount of currency or 
BNIs above a pre-set designated threshold are required to complete a 
written declaration form. In practice, the traveller is not required to fill out 
any forms if they are not carrying currency or BNIs over the designated 
threshold.  

(b) ระบบการสาํแดงเป็นลายลกัษณ์อักษรสาํหรับผู้ถือเงินท่ีเกินยอดท่ี
กาํหนด: กล่าวคือในระบบน้ี ผูเ้ดินทางทุกคนท่ีถือเงินสดหรือ BNI เกินกวา่
ยอดท่ีกาํหนดจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการสาํแดงใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
ในทางปฏิบติั ผูเ้ดินทางไม่จาํเป็นตอ้งกรอกฟอร์มใดๆ ถา้หากถือเงินหรือ 
BNI ไม่เกินยอดท่ีกาํหนดไว ้

(c) Oral declaration system for all travellers: In this system, all travellers 
are required to orally declare if they carry an amount of currency or BNIs 
above a prescribed threshold. Usually, this is done at customs entry points 
by requiring travellers to choose between the “red channel” (goods to 

(c) ระบบการสาํแดงด้วยวาจาสาํหรับผู้ เดินทางทุกคน : กล่าวคือในระบบน้ี
ผูเ้ดินทางทุกคนตอ้งสาํแดงดว้ยวาจาวา่ตนถือเงินตราหรือตราสารเปล่ียนมือ
ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อในจาํนวนเกินกวา่ยอดท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ตามปกติแลว้ 
การสาํแดงดงักล่าวจะกระทาํ ณ จุดผา่นศุลกากรเขา้ประเทศ โดยกาํหนดให้



declare) and the “green channel” (nothing to declare). The choice of 
channel that the traveller makes is considered to be the oral declaration. In 
practice, travellers do not declare in writing, but are required to actively 
report to a customs official. 

ผูเ้ดินทางตอ้งเลือกช่องทางระหวา่ง “ช่องสีแดง” (มีสินคา้ตอ้งสาํแดง) และ 
“ช่องสีเขียว” (ไม่มีสินคา้สาํแดง)” การเลือกช่องทางท่ีผูเ้ดินทางเลือกนั้นถือ
วา่เป็นการสาํแดงดว้ยวาจา ในทางปฏิบติั ผูเ้ดินทางจะไม่สาํแดงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร แต่กาํหนดใหผู้เ้ดินทางรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากรจริง 

Disclosure system: ระบบในการเปิดเผยข้อเทจ็จริง 
4. Countries may opt for a system whereby travellers are required to 
provide the authorities with appropriate information upon request. In such 
systems, there is no requirement for travellers to make an upfront written 
or oral declaration. In practice, travellers need to be required to give a 
truthful answer to competent authorities upon request. 

4. แต่ละประเทศอาจเลือกใชร้ะบบท่ีกาํหนดใหผู้เ้ดินทางตอ้งแจง้ขอ้มูลท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเม่ือมีการร้องขอ ในระบบเช่นวา่น้ี จะไม่มี
ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ดินทางตอ้งสาํแดงเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาต่อ
หนา้เจา้หนา้ท่ี ในทางปฏิบติัผูเ้ดินทางจาํเป็นตอ้งตอบขอ้ซกัถามของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามความจริงเม่ือเจา้หนา้ท่ีร้องขอ 

C. ADDITIONAL ELEMENTS APPLICABLE TO BOTH 
SYSTEMS 

C. องค์ประกอบเพิม่เติมทีใ่ช้กบัทั้งสองระบบ 

5. Whichever system is implemented, countries should ensure that their 
system incorporates the following elements: 

5. ไม่วา่จะเลือกใชร้ะบบใด แต่ละประเทศตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆต่อไปน้ี 

(a) The declaration/disclosure system should apply to both incoming and 
outgoing transportation of currency and BNIs.  

(a) ระบบการสาํแดง/เปิดเผย ควรใชก้บัการนาํเงินตราและ BNIs ทั้งท่ีนาํเขา้
และนาํออกประเทศ 

(b) Upon discovery of a false declaration/disclosure of currency or bearer 
negotiable instruments or a failure to declare/disclose them, designated 
competent authorities should have the authority to request and obtain 
further information from the carrier with regard to the origin of the 
currency or BNIs and their intended use.  

(b) เม่ือพบวา่มีการสาํแดง/เปิดเผย เป็นความเทจ็เก่ียวกบัเงินตราหรือตรา
สารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อ หรือไม่สาํแดง/เปิดเผย เงินตราหรือตราสาร
ดงักล่าว พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีอาํนาจร้องขอและขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
ผูถื้อเงินตราและตราสารเหล่านั้น วา่มีตน้ทางมาจากท่ีใดและมีความตั้งใจจะ
ใชเ้พื่ออะไร 

(c) Information obtained through the declaration/disclosure process should 
be available to the FIU, either through a system whereby the FIU is 
notified about suspicious cross-border transportation incidents, or by 
making the declaration/disclosure information directly available to the 
FIU in some other way.  

(c) ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บผา่นกระบวนการสาํแดง/เปิดเผย ควรมีไวใ้ห้
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)โดยผา่นระบบการแจง้ธุรกรรมสงสยั
เก่ียวกบัการขนเงินตราระหวา่งประเทศ หรือโดยการส่งขอ้มูลการสาํแดง/
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ FIU โดยตรงดว้ยวธีิอ่ืน 

(d) At the domestic level, countries should ensure that there is adequate 
coordination among customs, immigration and other related authorities on 
issues related to the implementation of Recommendation 32. 

(d) ในระดบัประเทศนั้น แต่ละประเทศควรดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีการ
ประสานงานกนัอยา่งเพียงพอระหวา่งฝ่ายศุลกากร ฝ่ายตรวจคนเขา้เมือง
และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการตามขอ้แนะนาํ
ท่ี 32  

(e) In the following two cases, competent authorities should be able to 
stop or restrain cash or BNIs for a reasonable time, in order to ascertain 
whether evidence of money laundering or terrorist financing may be 
found: (i) where there is a suspicion of money laundering or terrorist 
financing; or (ii) where there is a false declaration or false disclosure. 

(e) ในสองกรณีต่อไปน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรสามารถสกดักั้นหรือยบัย ั้ง
เงินสดหรือตราสารเปล่ียนมือมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อ (BNIs) ไวส้กัระยะหน่ึง 
เพื่อยนืยนัใหม้ัน่ใจวา่มีหลกัฐานเก่ียวกบั ML หรือการให ้TF หรือไม่ (i) ใน
กรณีท่ีมีขอ้สงสยัวา่มี ML หรือใหเ้งินสนบัสนุนแก่การก่อการร้าย หรือ (ii) 
ในกรณีท่ีมีการสาํแดง/เปิดเผย เป็นความเทจ็ 

(f) The declaration/disclosure system should allow for the greatest 
possible measure of international cooperation and assistance in accordance 
with Recommendations 36 to 40. To facilitate such cooperation, in 
instances when: (i) a declaration or disclosure which exceeds the 
maximum threshold of USD/EUR 15,000 is made; or (ii) where there is a 
false declaration or false disclosure; or (iii) where there is a suspicion of 
money laundering or terrorist financing, this information shall be retained 
for use by competent authorities. At a minimum, this information will 
cover: (i) the amount of currency or BNIs declared, disclosed or otherwise 
detected; and (ii) the identification data of the bearer(s). 

(f) ระบบสาํแดง/เปิดเผยขอ้เทจ็จริง ควรเปิดโอกาสใหมี้การใชม้าตรการ
ร่วมมือกนัระหวา่งประเทศใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละการใหค้วาม
ช่วยเหลือตามขอ้แนะนาํ FATF ขอ้ 36 ถึง ขอ้ 40 เพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่การร่วมมือดงักล่าว ในกรณีท่ี (i) การสาํแดงหรือการเปิดเผยท่ีเกินกวา่
ยอดสูงสุดเป็นเงิน 15,000 ดอลลาร์/15,000 ยโูร หรือ (ii) ในกรณีท่ีมีการ
สาํแดงอนัเป็นเทจ็หรือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเทจ็ หรือ (iii) ในกรณีท่ีมี
ขอ้สงสยัเก่ียวกบั ML หรือการให ้TF ขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะตอ้งเกบ็รักษาไว้
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีนาํไปใช ้อยา่งนอ้ยขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะครอบคลุม : (i) 
จาํนวนเงินตราหรือ BNIs ท่ีสาํแดง เปิดเผย หรือ มิฉะนั้นกถ็ูกตรวจพบ และ 
(ii) ขอ้มูลในการระบุทราบตวัตนของผูถื้อตราสารดงักล่าว 

(g) Countries should implement Recommendation 32 subject to strict (g) แต่ละประเทศควรนาํขอ้แนะนาํท่ี 32 ไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลโดยอยู่
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safeguards to ensure proper use of information and without restricting 
either: (i) trade payments between countries for goods and services; or (ii) 
the freedom of capital movements, in any way. 

ภายใตก้ารรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวดเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการใชข้อ้มูล
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อ (i) การชาํระค่าสินคา้และการ
บริการระหวา่งประเทศต่างๆ หรือ (ii) เสรีภาพในการโยกยา้ยเงินทุนดว้ยวธีิ
ใดๆ กต็าม 

D. SANCTIONS D. การลงโทษ 
6. Persons who make a false declaration or disclosure should be subject to 
effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal civil or 
administrative. Persons who are carrying out a physical cross-border 
transportation of currency or BNIs that is related to terrorist financing, 
money laundering or predicate offences should also be subject to 
effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil 
or administrative, and should be subject to measures, consistent with 
Recommendation 4, which would enable the confiscation of such currency 
or BNIs.  

6. บุคคลผูซ่ึ้งสาํแดงหรือเปิดเผยขอ้มูลเป็นความเทจ็ ตอ้งไดรั้บการลงโทษท่ี
มีประสิทธิผล พอเหมาะและเป็นการยบัย ั้ง ไม่วา่จะเป็นในทางอาญา ทาง
แพง่ หรือ ทางปกครอง บุคคลผูซ่ึ้งขนส่งเงินตราหรือ BNIs ท่ีเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กบั TF, ML หรือความผดิมูลฐาน ควรตกอยูใ่นข่ายการลงโทษท่ีมี
ประสิทธิผล พอเหมาะ และเป็นการยบัย ั้ง ไม่วา่จะเป็นใน ทางอาญา ทาง
แพง่ หรือ ทางปกครอง และควรตกอยูใ่นข่ายของการใชม้าตรการท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํท่ี 4 ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถริบเงินตราหรือ BNIs 
ดงักล่าว 

7. Authorities responsible for implementation of Recommendation 32 
should have adequate financial, human and technical resources. Countries 
should have in place processes to ensure that the staff of these authorities 
maintain high professional standards, including standards concerning 
confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately 
skilled. 

7. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ี 32 ควรมีทรัพยากร
ทางการเงิน บุคลากร และความรู้ทางวชิาการอยา่งเพียงพอ แต่ละประเทศ
ควรมีกระบวนการต่างๆ เพื่อดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ี จะธาํรง
รักษามาตรฐานวชิาชีพระดบัสูงเอาไว ้รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกบัการรักษา
ความลบั และ ควรมีความซ่ือสตัยสู์ง และไดรั้บการฝึกทกัษะมาอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

E. GOLD, PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES E. ทองคาํ โลหะมค่ีา และอญัมณ ี
8. For the purposes of Recommendation 32, gold, precious metals and 
precious stones are not included, despite their high liquidity and use in 
certain situations as a means of exchange or transmitting value. These 
items may be otherwise covered under customs laws and regulations. If a 
country discovers an unusual cross-border movement of gold, precious 
metals or precious stones, it should consider notifying, as appropriate, the 
Customs Service or other competent authorities of the countries from 
which these items originated and/or to which they are destined, and should 
cooperate with a view toward establishing the source, destination, and 
purpose of the movement of such items, and toward the taking of 
appropriate action. 

8. เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 32 ทองคาํ โลหะมีค่า 
และ อญัมณี ไม่รวมไวใ้นขอ้น้ี แมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจะมีสภาพคล่องสูงและใชใ้น
การแลกเปล่ียน หรือในการโอนมูลค่าเงินได ้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีอาจอยูภ่ายใต้
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัศุลกากร ถา้หากประเทศหน่ึงประเทศใด
พบวา่มีการโยกยา้ยทองคาํ โลหะมีค่า หรือ อญัมณี ขา้มแดนในลกัษณะท่ี
ผดิปกติ ประเทศดงักล่าวควรพิจารณาท่ีจะแจง้ใหฝ่้ายศุลกากร หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีของประเทศท่ีเป็นตน้ทางของรายการส่ิงของเหล่าน้ี และ/
หรือ ประเทศท่ีจะส่งส่ิงของเหล่าน้ีไปใหรั้บทราบ และควรร่วมมือเพื่อจะได้
กาํหนดแหล่งท่ีมา ปลายทาง และ วตัถุประสงคข์องการโยกยา้ยส่ิงของ
รายการต่างๆ ดงักล่าวและเพื่อดาํเนินการท่ีเหมาะสม 

Glossary of specific terms used in this Recommendation อภิธานศัพท์ทีใ่ช้เฉพาะข้อแนะนําข้อนี ้
False declaration refers to a misrepresentation of the value of currency or 
BNIs being transported, or a misrepresentation of other relevant data 
which is required for submission in the declaration or otherwise requested 
by the authorities. This includes failing to make a declaration as required. 

การสําแดงทีผ่ดิจากข้อเทจ็จริง หมายถึง การแจง้ความเทจ็เก่ียวกบัมูลค่าของ
เงินตราหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อ หรือการแจง้ความเทจ็
เก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งยืน่ใบการสาํแดง หรือ ตามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ร้องขอ รวมถึงการไม่สาํแดงตามท่ีกาํหนด 

False disclosure refers to a misrepresentation of the value of currency or 
BNIs being transported, or a misrepresentation of other relevant data 
which is asked for upon request in the disclosure or otherwise requested 
by the authorities. This includes failing to make a disclosure as required. 

การเปิดเผยอนัเป็นเทจ็ หมายถึง การแสดงมูลค่าของเงินตราหรือตราสาร
เปล่ียนมือท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้ออนัเป็นเทจ็ หรือ การแสดงเทจ็เก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามท่ีเจา้หนา้ท่ีร้องขอ ขอ้น้ีรวมถึงการไม่เปิดเผยตามท่ี
กาํหนด 

Physical cross-border transportation refers to any in-bound or out-
bound physical transportation of currency or BNIs from one country to 
another country. The term includes the following modes of transportation: 
(1) physical transportation by a natural person, or in that person’s 

การขนส่งข้ามแดน หมายถึง การขนส่งเงินตราหรือ BNIs จากประเทศหน่ึง
ไปยงัอีกประเทศหน่ึง ศพัทด์งักล่าวน้ีรวมถึงวธีิการขนส่งดงัต่อไปน้ีคือ (1) 
การขนส่งโดยบุคคลธรรมดา หรือ ขนส่งในสมัภาระหรือยานพาหนะของ
บุคคลดงักล่าว (2) การขนส่งเงินตราหรือ BNIs โดยผา่นตูข้นส่งสินคา้ หรือ 



accompanying luggage or vehicle; (2) shipment of currency or BNIs 
through containerised cargo or (3) the mailing of currency or BNIs by a 
natural or legal person. 

(3) การส่งเงินตราหรือ BNIs ทางไปรษณีย ์โดยบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล 

Related to terrorist financing or money laundering when used to 
describe currency or BNIs, refers to currency or BNIs that are: (i) the 
proceeds of, or used in, or intended or allocated for use in, the financing of 
terrorism, terrorist acts or terrorist organisations; or (ii) laundered, 
proceeds from money laundering or predicate offences, or 
instrumentalities used in or intended for use in the commission of these 
offences. 

เกีย่วข้องกบั TF หรือ ML  เม่ือใชใ้นการอธิบายเงินตราหรือ BNIs หมายถึง 
เงินตราหรือ BNIs (i) ท่ีเป็นดอกผลของ หรือท่ีใชใ้น หรือมีเจตนา หรือ 
จดัสรรเพื่อใชใ้น TF การกระทาํท่ีเป็นการก่อการร้าย หรือองคก์รก่อการร้าย 
หรือ (ii) ท่ีเป็นการฟอกดอกผลท่ีไดม้าจาก ML หรือจากความผดิมูลฐาน 
หรือเป็นตราสารท่ีใชห้รือท่ีมีเจตนาท่ีจะใชใ้นการกระทาํความผดิเหล่าน้ี 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 38 (MUTUAL 
LEGAL ASSISTANCE: FREEZING AND CONFISCATION) 

คาํอธิบายเพิม่เติมคาํแนะนําที ่38 การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย
ระหว่างกนั ในเร่ือง การอายดั และการริบ 

1. Countries should consider establishing an asset forfeiture fund into 
which all, or a portion of, confiscated property will be deposited for law 
enforcement, health, education, or other appropriate purposes. Countries 
should take such measures as may be necessary to enable them to share 
among or between other countries confiscated property, in particular, 
when confiscation is directly or indirectly a result of coordinated law 
enforcement actions.  

1. แต่ละประเทศควรพิจารณาจดัตั้ง กองทุนริบทรัพย ์และใหน้าํทรัพยสิ์นท่ี
ริบมาทั้งหมด หรือบางส่วน ไปฝากไวก้บักองทุนดงักล่าวเพื่อใชใ้นการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย หรือเพื่อสาธารณสุข เพื่อการศึกษา หรือเพื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนท่ีเหมาะสม แต่ละประเทศควรใชม้าตรการดงักล่าวตามท่ีจาํเป็นเพื่อให้
สามารถแบ่งทรัพยสิ์นกบัประเทศอ่ืนๆท่ีร่วมกนัริบทรัพยสิ์น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือการริบทรัพยด์งักล่าวนั้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยทางออ้มของ
การประสานงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2. With regard to requests for cooperation made on the basis of non-
conviction based confiscation proceedings, countries need not have the 
authority to act on the basis of all such requests, but should be able to do 
so, at a minimum in circumstances when a perpetrator is unavailable by 
reason of death, flight, absence, or the perpetrator is unknown.  

2. ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขอความร่วมมือในการพิจารณาคดีเพื่อริบทรัพยท์าง
แพง่ นั้น แต่ละประเทศไม่จาํเป็นตอ้งรอใหมี้คาํร้องขอมาเสียก่อนจึงจะมี
อาํนาจในการดาํเนินการ แต่ควรสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งนอ้ยใน
สถานการณ์ท่ีไม่มีตวัการผูก้ระทาํความผดิ เพราะการเสียชีวติ หลบหนี ไม่
ปรากฏตวั หรือเพราะไม่ทราบตวัการผูก้ระทาํความผดิ 

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 40 (OTHER 
FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION) 

บนัทกึการตีความข้อแนะนําที ่40 (รูปแบบอืน่ของการร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ) 

A. PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL FORMS OF 
INTERNATIONAL COOPERATION 

A. หลกัการทีใ่ช้กบัการร่วมมอืระหว่างประเทศทุกรูปแบบ 

Obligations on requesting authorities พนัธกรณขีองเจ้าหน้าทีผู้่ร้องขอ 
1. When making requests for cooperation, competent authorities should 
make their best efforts to provide complete factual and, as appropriate, 
legal information, including indicating any need for urgency, to enable a 
timely and efficient execution of the request, as well as the foreseen use of 
the information requested. Upon request, requesting competent authorities 
should provide feedback to the requested competent authority on the use 
and usefulness of the information obtained. 

1. เม่ือร้องขอความร่วมมือ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบ ควรใชค้วาม
พยายามสูงสุดในการใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้นสมบูรณ์ และขอ้มูลทาง
กฎหมายเท่าท่ีเหมาะสม รวมถึงระบุใหท้ราบถึงความจาํเป็นเร่งด่วน เพื่อจะ
ไดป้ฏิบติัตามคาํร้องขออยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา ตลอดจนช้ีแจงวา่
คาดหวงัจะใชข้อ้มลูเพื่ออะไร เม่ือไดรั้บคาํร้องขอ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ
รับผดิชอบท่ีทาํการร้องขอ ควรสะทอ้นความเห็นกลบัไปยงัเจา้หนา้ท่ีผูมี้
อาํนาจรับผดิชอบซ่ึงไดรั้บคาํร้องขอ ใหท้ราบถึงการใชข้อ้มูลและประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากขอ้มูลดงักล่าว 

Unduly restrictive measures มาตรการทีม่ข้ีอห้ามจนเกนิขอบเขต 
2. Countries should not prohibit or place unreasonable or unduly 
restrictive conditions on the provision of exchange of information or 
assistance. In particular competent authorities should not refuse a request 
for assistance on the grounds that: 

2. แต่ละประเทศไม่ควรหา้มหรือกาํหนดเง่ือนไขอนัเป็นขอ้หา้มท่ีไม่สม
เหตุผลหรือมากเกินไปสาํหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือการแลกเปล่ียน
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หน่วยงานผูมี้อาํนาจรับผดิชอบไม่ควร
ปฏิเสธการร้องขอความช่วยเหลือดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

(a) the request is also considered to involve fiscal matters; and/or (a) คาํร้องขอดงักล่าวนั้นเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการคลงัดว้ย และ/หรือ 
(b) laws require financial institutions or DNFBPs (except where the 
relevant information that is sought is held in circumstances where legal 
privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or 

(b) กฎหมายกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินหรือ DNFBPs (ยกเวน้ในกรณีท่ี
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นเกบ็รักษาไวใ้นสภาวการณ์ท่ี
เอกสิทธ์ิทางกฎหมาย หรือการเกบ็รักษาความลบัทางวชิาชีพตามกฎหมาย
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confidentiality; and/or ยงัใชบ้งัคบัอยู)่ เกบ็รักษาเป็นความลบั และ/หรือเป็นขอ้มลูท่ีไม่เปิดเผย 
(c) there is an inquiry, investigation or proceeding underway in the 
requested country, unless the assistance would impede that inquiry, 
investigation or proceeding; and/or 

(c) กาํลงัมีการไต่สวน สืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดีกาํลงัดาํเนินอยู่
ในประเทศท่ีไดรั้บคาํร้องขอ ยกเวน้แต่วา่ความช่วยเหลือดงักล่าวจะเป็น
อุปสรรคต่อการไต่สวน ต่อการสืบสวนหรือต่อกระบวนพิจารณาคดี และ/
หรือ 

(d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement, etc.) of the 
requesting counterpart authority is different from that of its foreign 
counterpart. 

(d) ลกัษณะหรือสถานะ(ทางแพง่, ทางปกครอง, ทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย, 
ฯลฯ) ของหน่วยงานผูร้้องขอแตกต่างจากลกัษณะหรือสถานะของ
หน่วยงานต่างประเทศผูไ้ดรั้บคาํร้องขอ 

Safeguards on information exchanged การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทีแ่ลกเปลีย่นกนั 
3. Exchanged information should be used only for the purpose for which 
the information was sought or provided. Any dissemination of the 
information to other authorities or third parties, or any use of this 
information for administrative, investigative, prosecutorial or judicial 
purposes, beyond those originally approved, should be subject to prior 
authorisation by the requested competent authority. 

3. ขอ้มูลท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัควรนาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์ขอหรือเพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จดัใหแ้ลกเปล่ียนกนัเท่านั้น การแจกจ่ายขอ้มูลไปยงั
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน หรือบุคคลท่ีสาม หรือการใชข้อ้มูลดงักล่าวน้ีเพื่อการบริหาร 
การสืบสวนสอบสวน หรือการฟ้องร้องดาํเนินคดีในศาล, อนั
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีไดรั้บอนุมติั ควรไดรั้บอนุญาต
ล่วงหนา้จากหน่วยงานฝ่ายท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 

4. Competent authorities should maintain appropriate confidentiality for 
any request for cooperation and the information exchanged, in order to 
protect the integrity of the investigation or inquiry95, consistent with both 
parties’ obligations concerning privacy and data protection. At a 
minimum, competent authorities should protect exchanged information in 
the same manner as they would protect similar information received from 
domestic sources. Countries should establish controls and safeguards to 
ensure that information exchanged by competent authorities is used only 
in the manner authorised. Exchange of information should take place in a 
secure way, and through reliable channels or mechanisms. 

4. เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบควรรักษาคาํร้องขอความร่วมมือและขอ้มูล
ท่ีแลกเปล่ียนกนัเป็นความลบั ทั้งน้ีเพือ่รักษาคุณธรรมในการสืบสวน
สอบสวนหรือการไต่สวน96 ซ่ึงเป็นไปตามพนัธกรณีของทั้งสองฝ่าย 
เก่ียวกบัเร่ืองความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มูล อยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีผู ้
มีอาํนาจรับผดิชอบควรป้องกนัขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนกนัในลกัษณะเดียวกนั
กบัการป้องกนัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งภายในประเทศ แต่ละประเทศควร
จดัตั้งมาตรการควบคุมและมาตรการรักษาความปลอดภยัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
ขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบนั้นนาํไปใช้
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัควรมีการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัและผา่นช่องทางหรือกลไกท่ีเช่ือถือได ้

Requested competent authorities may, as appropriate, refuse to provide 
information if the requesting competent authority cannot protect the 
information effectively. 

เม่ือเห็นสมควรเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบท่ีไดรั้บคาํร้องขออาจจะ
ปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มลู ถา้หน่วยงานท่ีร้องขอไม่สามารถคุม้ครองใหค้วาม
ปลอดภยัแก่ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

Power to search for information อาํนาจในการค้นหาข้อมูล 
5. Competent authorities should be able to conduct inquiries on behalf of a 
foreign counterpart, and exchange with their foreign counterparts all 
information that would be obtainable by them if such inquiries were being 
carried out domestically. 

5. พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรสามารถดาํเนินการไต่สวนในนามเจา้หนา้ท่ี
ต่างประเทศในระดบัเดียวกนัได ้และควรสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดรั้บ
กบัเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศไดด้ว้ย ถา้หากวา่การไต่สวนดงักล่าว
ภายในประเทศ 

B. PRINCIPLES APPLICABLE TO SPECIFIC FORMS OF 
INTERNATIONAL COOPERATION 

B. หลกัการทีใ่ช้กบัการร่วมมอืระหว่างประเทศในรูปแบบเฉพาะ 

6. The general principles above should apply to all forms of exchange of 
information between counterparts or non-counterparts, subject to the 
paragraphs set out below. 

6. ควรใชห้ลกัการทัว่ไปท่ีกล่าวมาขา้งตน้กบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลทุก
รูปแบบระหวา่งหน่วยงานท่ีเป็นพนัธมิตร หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดงัมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

Exchange of information between FIUs การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง FIU 
7. FIUs should exchange information with foreign FIUs, regardless of 
their respective status; be it of an administrative, law enforcement, judicial 
or other nature. To this end, FIUs should have an adequate legal basis for 
providing cooperation on money laundering, associated predicate offences 

7. FIU ควรแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั FIU ต่างประเทศ ไม่วา่ FIU นั้นจะมี
สถานะใด คือ เป็น FIU แบบบริหาร FIU แบบบงัคบัใชก้ฎหมาย FIU แบบ
ตุลาการ หรือลกัษณะอ่ืน เพือ่ใหบ้รรลุผลดงักล่าวน้ี FIU ควรมีฐานทาง
กฎหมายท่ีเพียงพอแก่การใหค้วามร่วมมือกนัในดา้น ML และความผดิมูล

                                                            
95 Information may be disclosed if such disclosure is required to carry out the request for cooperation. 
96 ขอ้มูลอาจเปิดเผยได ้ถา้มีความจาํเป็นต่อการท่ีจะปฏิบติัตามคาํร้องขอความร่วมมือ 



and terrorist financing.  ฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความผดิท่ีเก่ียวกบั TF  
8. When making a request for cooperation, FIUs should make their best 
efforts to provide complete factual, and, as appropriate, legal information, 
including the description of the case being analysed and the potential link 
to the requested country. Upon request and whenever possible, FIUs 
should provide feedback to their foreign counterparts on the use of the 
information provided, as well as on the outcome of the analysis 
conducted, based on the information provided. 

8. เม่ือมีการร้องขอความร่วมมือ FIU ควรใชค้วามพยายามสูงสุดในการ
จดัหาขอ้มูลทางกฎหมายและขอ้มูลขอ้เทจ็จริงใหอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
รวมถึงคาํอธิบายเก่ียวกบัคดีท่ีกาํลงัมีการวเิคราะห์อยู ่และแนวโนม้ท่ีคดี
ดงักล่าวอาจเช่ือมโยงไปถึงประเทศผูรั้บคาํร้องขอ เม่ือมีการร้องขอและถา้
เป็นไปได ้FIU ควรแจง้ตอบกลบัไปยงั FIU ต่างประเทศเก่ียวกบัการใช้
ขอ้มูลท่ีจดัส่งไปให ้ตลอดจนเก่ียวกบัผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ โดยอาศยั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บดงักล่าว 

9. FIUs should have the power to exchange 9. FIU ควรมีอาํนาจในการแลกเปล่ียนขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(a) all information required to be accessible or obtainable directly or 
indirectly by the FIU under the FATF Recommendations, in particular 
under Recommendation 29; and  

(a) ขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีขอ้กาํหนดให ้FIU ภายใตข้อ้แนะนาํ FATF เขา้ถึงได้
หรือขอรับได ้โดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยเฉพาะภายใตข้อ้แนะนาํท่ี 29, 
และ 

(b) any other information which they have the power to obtain or access, 
directly or indirectly, at the domestic level, subject to the principle of 
reciprocity. 

(b) ขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึง FIU มีอาํนาจเขา้ถึงหรือขอรับได ้ทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม ในระดบัประเทศ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัการต่างตอบแทนซ่ึง
กนัและกนั 

Exchange of information between financial supervisors97 การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานกาํกบัดูแลทางการเงนิ98 
10. Financial supervisors should cooperate with their foreign counterparts, 
regardless of their respective nature or status. Efficient cooperation 
between financial supervisors aims at facilitating effective AML/CFT 
supervision of financial institutions. To this end, financial supervisors 
should have an adequate legal basis for providing cooperation, consistent 
with the applicable international standards for supervision, in particular 
with respect to the exchange of supervisory information related to or 
relevant for AML/CFT purposes.  

10. หน่วยงานกาํกบัดูแลทางการเงินควรร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล
ทางการเงินต่างประเทศ ไม่วา่จะมีลกัษณะหรือสถานะอยา่งไรกต็าม การ
ร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งผูก้าํกบัดูแลทางการเงินดว้ยกนันั้น มุ่ง
จะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินทั้งหลายในดา้น 
AML/CFT อยา่งมีประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคด์งักล่าวน้ี ผู ้
กาํกบัดูแลทางการเงินควรมีฐานกฎหมายอยา่งเพียงพอในการใหค้วาม
ร่วมมือ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการกาํกบัดูแล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในแง่ท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นการกาํกบัดูแล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั AML/CFT  

11. Financial supervisors should be able to exchange with foreign 
counterparts information domestically available to them, including 
information held by financial institutions, and in a manner proportionate 
to their respective needs. Financial supervisors should be able to exchange 
the following types of information when relevant for AML/CFT purposes, 
in particular with other relevant supervisors that have a shared 
responsibility for financial institutions operating in the same group: 

11. หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลทางการเงินควรสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีตนมี
อยูภ่ายในประเทศกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างประเทศ รวมถึงขอ้มูลท่ี
สถาบนัการเงินเกบ็รักษาไวแ้ละเป็นการแลกเปล่ียนในลกัษณะท่ีพอเหมาะ
กบัความตอ้งการของแต่ละฝ่าย หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลทางการเงินควร
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลประเภทต่อไปน้ีได ้เม่ือสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อง AML/CFT โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแลกเปล่ียนกบัผูก้าํกบั
ดูแลทางการเงินอ่ืนท่ีมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการกาํกบัดูแลสถาบนั
การเงินท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั คือ 

(a) Regulatory information, such as information on the domestic 
regulatory system, and general information on the financial sectors.  

(a) ขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบกาํกบัดูแล
ภายในประเทศและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัภาคการเงิน 

(b) Prudential information, in particular for Core Principle Supervisors, 
such as information on the financial institution’s business activities, 
beneficial ownership, management, and fit and properness. 

(b) ขอ้มูลเก่ียวกบัเสถียรภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูก้าํกบัดูแลตาม
หลกัการสาํคญั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมธุรกิจของสถาบนัการเงิน ขอ้มูล
เก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และ
ขอ้มูลวา่ดว้ยเร่ืองความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 

(c) AML/CFT information, such as internal AML/CFT procedures and 
policies of financial institutions, customer due diligence information, 
customer files, samples of accounts and transaction information. 

(c) ขอ้มูลเก่ียวกบั AML/CFT เช่น เก่ียวกบัขั้นตอนและนโยบายภายในดา้น 
AML/CFT ของสถาบนัการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํ CDD ขอ้มูลเก่ียวกบั
ลูกคา้ ตวัอยา่งของบญัชีและขอ้มูลธุรกรรม 

12. Financial supervisors should be able to conduct inquiries on behalf of 12. หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลทางการเงินควรสามารถดาํเนินการไต่สวนแทน

                                                            
97 This refers to financial supervisors which are competent authorities. 
98 ขอ้น้ีหมายถึงผูค้วบคุมดูแลทางการเงินท่ีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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foreign counterparts, and, as appropriate, to authorise or facilitate the 
ability of foreign counterparts to conduct inquiries themselves in the 
country, in order to facilitate effective group supervision.  

หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลทางการเงินต่างประเทศ ถา้เห็นเหมาะสมสามารถ
มอบอาํนาจหรืออาํนวยความสะดวกใหผู้ก้าํกบัดูแลทางการเงินต่างประเทศ
เขา้มาดาํเนินการไต่สวนเองในประเทศ ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
การกาํกบัดูแลกลุ่มโดยรวมอยา่งมีประสิทธิผล 

13. Any dissemination of information exchanged or use of that 
information for supervisory and non-supervisory purposes, should be 
subject to prior authorisation by the requested financial supervisor, unless 
the requesting financial supervisor is under a legal obligation to disclose 
or report the information. In such cases, at a minimum, the requesting 
financial supervisor should promptly inform the requested authority of this 
obligation. The prior authorisation includes any deemed prior 
authorisation under a Memorandum of Understanding or the Multi-lateral 
Memorandum of Understanding issued by a core principles standard-setter 
applied to information exchanged under a Memorandum of Understanding 
or the Multi-lateral Memorandum of Understanding.  

13. การส่งต่อขอ้มูลท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัในลกัษณะใดๆ หรือการใชข้อ้มูล
ดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการกาํกบัดูแล หรือเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่
การกาํกบัดูแล ควรไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้จากผูก้าํกบัดูแลทางการเงินท่ี
ไดรั้บคาํร้องขอ ยกเวน้เสียแต่วา่ผูก้าํกบัดูแลทางการเงินฝ่ายท่ีร้องขอนั้นมี
พนัธกรณีตามกฎหมาย วา่จะตอ้งเปิดเผยหรือรายงานขอ้มูลดงักล่าว ถา้เป็น
กรณีเช่นนั้น อยา่งนอ้ยผูก้าํกบัดูแลทางการเงินท่ีเป็นฝ่ายร้องขอควรแจง้ให้
ฝ่ายผูไ้ดรั้บคาํร้องขอทราบถึงพนัธกรณีดงักล่าวโดยมิชกัชา้ การอนุญาต
ล่วงหนา้ใหร้วมถึงการอนุญาตล่วงหนา้ใดๆ ท่ีจดัทาํภายใตบ้นัทึกความ
เขา้ใจ ฉบบัหน่ึงฉบบัใด หรือเป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจแบบพหุภาคีท่ี
ออกตามผูว้างมาตรฐานตามหลกัการสาํคญั ซ่ึงใชบ้งัคบักบัขอ้มูลท่ี
แลกเปล่ียนกนัภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจ หรือบนัทึกความเขา้ใจแบบพหุภาคี 

Exchange of information between law enforcement authorities การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 
14. Law enforcement authorities should be able to exchange domestically 
available information with foreign counterparts for intelligence or 
investigative purposes relating to money laundering, associated predicate 
offences or terrorist financing, including the identification and tracing of 
the proceeds and instrumentalities of crime.  

14. หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีอยู่
ภายในประเทศกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างประเทศ เพื่อใชเ้ป็นข่าว
กรองหรือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสืบสวนสอบสวนท่ีเก่ียวกบั ML หรือ
ความผดิมูลฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ TF ซ่ึงรวมถึงการระบุทราบและติดตาม
ร่องรอยของรายไดห้รือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือก่ออาชญากรรม 

15. Law enforcement authorities should also be able to use their powers, 
including any investigative techniques available in accordance with their 
domestic law, to conduct inquiries and obtain information on behalf of 
foreign counterparts. The regimes or practices in place governing such law 
enforcement cooperation, such as the agreements between Interpol, 
Europol or Eurojust and individual countries, should govern any 
restrictions on use imposed by the requested law enforcement authority. 

15. หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรสามารถใชอ้าํนาจ รวมถึงเทคนิคในการ
สืบสวนสอบสวนท่ีมีอยูต่ามกฎหมายภายในประเทศของตน เพื่อดาํเนินการ
ไต่สวนและขอรับขอ้มูลแทนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างประเทศ 
ระบบหรือหลกัปฏิบติัท่ีใชอ้ยูใ่นการร่วมมือในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ดงักล่าวนั้น เช่น ขอ้ตกลงระหวา่งตาํรวจสากลหรือตาํรวจสากลยโุรป หรือ
ฝ่ายยติุธรรมสากลยโุรป กบัแต่ละประเทศควรใชก้าํกบัควบคุมขอ้หา้มใดๆ 
เก่ียวกบัการใช ้(ขอ้มูล) ตามท่ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเป็นฝ่ายรับคาํ
ร้องขอกาํหนด 

16. Law enforcement authorities should be able to form joint investigative 
teams to conduct cooperative investigations, and, when necessary, 
countries should establish bilateral or multilateral arrangements to enable 
such joint investigations. Countries are encouraged to join and support 
existing AML/CFT law enforcement networks, and develop bi-lateral 
contacts with foreign law enforcement agencies, including placing liaison 
officers abroad, in order to facilitate timely and effective cooperation. 

16. หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรสามารถจดัตั้งคณะเจา้หนา้ท่ีสืบสวน
สอบสวนร่วมเพื่อทาํการสืบสวนสอบสวนแบบร่วมมือกนั และเม่ือจาํเป็น 
แต่ประเทศควรจดัทาํขอ้ตกลงแบบทวภิาคีหรือแบบพหุภาคี เพื่อใหส้ามารถ
ทาํการสืบสวนสอบสวนร่วมกนัดงักล่าวได ้และควรเขา้ร่วมและสนบัสนุน
เครือข่ายการบงัคบัใชก้ฎหมายในAML/CFT ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และให้
พฒันาการติดต่อกนัแบบทวภิาคีกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงการส่งเจา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงานไปประจาํในต่างประเทศ ทั้งน้ี
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหเ้กิดการร่วมมือกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิผล 

Exchange of information between non-counterparts การแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงานอืน่ๆ 
17. Countries should permit their competent authorities to exchange 
information indirectly with non-counterparts, applying the relevant 
principles above. Indirect exchange of information refers to the requested 
information passing from the requested authority through one or more 
domestic or foreign authorities before being received by the requesting 
authority. Such an exchange of information and its use may be subject to 

17. แต่ละประเทศควรอนุญาตใหห้น่วยงานผูมี้อาํนาจรับผดิชอบของตน
แลกเปล่ียนขอ้มูลไดโ้ดยทางออ้มกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยใชห้ลกัการท่ี
เก่ียวขอ้งขา้งตน้ การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางออ้ม หมายถึงขอ้มูลท่ีร้องขอนั้น
ส่งจากเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บคาํร้องขอ ผา่นเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงาน
ภายในประเทศหรือต่างประเทศหน่ึงแห่งหรือมากกวา่นั้น ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายท่ีร้องขอจะไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว การแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยวธีิดงักล่าว



the authorisation of one or more competent authorities of the requested 
country. The competent authority that requests the information should 
always make it clear for what purpose and on whose behalf the request is 
made. 

และการใชข้อ้มูลน้ีอาจตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบ
ของประเทศผูรั้บคาํร้องขอหน่ึงหน่วยหรือมากกวา่นั้น เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ
รับผดิชอบท่ีร้องขอขอ้มูลไปนั้น ควรช้ีแจงใหช้ดัเจนเสมอวา่คาํร้องขอ
ขอ้มูลนั้นมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไรและขอแทนผูใ้ด 

18. Countries are also encouraged to permit a prompt and constructive 
exchange of information directly with non-counterparts. 

18. แต่ละประเทศควรอนุญาตใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยมิชกัชา้กบั
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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LEGAL BASIS OF REQUIREMENTS ON FINANCIAL 
INSTITUTIONS AND DNFBPS  

ฐานทางกฎหมายของข้อกาํหนดสําหรับสถาบนัการเงนิและธุรกจิทีไ่ม่ใช่
สถาบนัการเงนิ 

1. All requirements for financial institutions or DNFBPs should be 
introduced either (a) in law (see the specific requirements in 
Recommendations 10, 11 and 20 in this regard), or (b) for all other cases, 
in law or enforceable means (the country has discretion).  

1. ขอ้กาํหนดทั้งหมดสาํหรับสถาบนัการเงินหรือ DNFBPs ควรกาํหนดไว ้
(a) ในกฎหมาย (โปรดดูขอ้กาํหนดเฉพาะเจาะจงในขอ้แนะนาํท่ี 10,11 และ 
20 เก่ียวกบัเร่ืองน้ี) หรือ (b) สาํหรับกรณีอ่ืนทั้งหมด ควรกาํหนดไวใ้น
กฎหมาย หรือขอ้บงัคบั (ใหแ้ต่ละประเทศใชดุ้ลยพินิจได)้ 

2. In Recommendations 10, 11 and 20, the term “law” refers to any 
legislation issued or approved through a Parliamentary process or other 
equivalent means provided for under the country’s constitutional 
framework, which imposes mandatory requirements with sanctions for 
non-compliance. The sanctions for non-compliance should be effective, 
proportionate and dissuasive (see Recommendation 35). The notion of law 
also encompasses judicial decisions that impose relevant requirements, 
and which are binding and authoritative in all parts of the country.  

2. ในขอ้แนะนาํท่ี 10,11 และ 20 นั้น คาํวา่ “กฎหมาย” หมายถึง นิติบญัญติั
ใดๆท่ีตราข้ึนหรืออนุมติัโดยผา่นกระบวนการทางรัฐสภาหรือวธีิการอ่ืนท่ี
เท่าเทียมกนัตามท่ีกาํหนดไวภ้ายในกรอบของรัฐธรรมนูญของประเทศ ซ่ึง
ประกาศใชเ้ป็นขอ้กาํหนดภาคบงัคบัซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามโดยมีมาตรการ
ลงโทษหากไม่ปฏิบติัตาม มาตรการลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามควรเป็น
มาตรการท่ีมีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลยบัย ั้ง (โปรดดูขอ้แนะนาํท่ี 35) 
แนวคิดของกฎหมายยงัครอบคลุมถึงคาํพิพากษาของฝ่ายตุลาการท่ี
ประกาศใชข้อ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลผกูพนัและมีอาํนาจบงัคบัใชก้บั
ทุกส่วนของประเทศ 

3. The term “Enforceable means” refers to regulations, guidelines, 
instructions or other documents or mechanisms that set out enforceable 
AML/CFT requirements in mandatory language with sanctions for non-
compliance, and which are issued or approved by a competent authority. 
The sanctions for non-compliance should be effective, proportionate and 
dissuasive (see Recommendation 35).  

3. คาํวา่ “วิธีการท่ีใช้บังคับได้” หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบั แนวทางในการ
ปฏิบติั คาํสัง่ หรือเอกสารอ่ืน หรือกลไก ท่ีอธิบายขอ้กาํหนดวา่ดว้ย 
AML/CFT ท่ีสามารถใชบ้งัคบัได ้โดยใชภ้าษาท่ีเป็นการบงัคบัใหต้อ้ง
ปฏิบติัตาม พร้อมกบักาํหนดมาตรการลงโทษสาํหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตาม และ
ตราข้ึนหรือไดรั้บการอนุมติัจากโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจรับผดิชอบ
มาตรการลงโทษสาํหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามควรเป็นมาตรการท่ีไดผ้ล พอเหมาะ 
และมีผลยบัย ั้ง (โปรดดูขอ้แนะนาํท่ี 35) 

4. In considering whether a document or mechanism has requirements that 
amount to enforceable means, the following factors should be taken into 
account: 

4. ในการพิจารณาวา่เอกสารหรือกลไกมีขอ้กาํหนดท่ีเทียบเท่ากบั วิธีการท่ี
ใช้บังคับได้ หรือไม่นั้น ควรคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

(a) There must be a document or mechanism that sets out or underpins 
requirements addressing the issues in the FATF Recommendations, and 
providing clearly stated requirements which are understood as such. For 
example:  

(a) ตอ้งมีเอกสารหรือกลไกท่ีกาํหนดหรือย ํ้าประเดน็ต่างๆในขอ้แนะนาํ 
FATF และออกเป็นขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนจนเป็นท่ีเขา้ใจ ยกตวัอยา่งเช่น 

(i) if particular measures use the word shall or must, this should be 
considered mandatory;  

(i) ถา้มาตรการเฉพาะ ใชค้าํวา่ จะต้อง หรือ ต้อง ขอ้น้ีควรถือวา่เป็นการ
บงัคบัใหต้อ้งทาํตาม 

(ii) if they use should, this could be mandatory if both the regulator and 
the regulated institutions demonstrate that the actions are directly or 
indirectly required and are being implemented; language such as measures 
are encouraged, are recommended or institutions should consider is less 
likely to be regarded as mandatory. In any case where weaker language is 
used, there is a presumption that the language is not mandatory (unless the 
country can demonstrate otherwise).  

(ii) ถา้มาตรการใชค้าํวา่ ควร ขอ้น้ีอาจเป็นการบงัคบั หากทั้งผูก้าํกบัดูแล
และสถาบนัท่ีอยูใ่ตก้ารกาํกบัดูแล แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มใหต้อ้งดาํเนินการ และกาํลงัดาํเนินการอยู ่ภาษาท่ีใช ้
เช่น คาํวา่ มาตรการได้รับการสนับสนุน หรือ มาตรการได้รับการแนะนาํ 
หรือสถาบนัทั้งหลายควรพิจารณา คาํต่างๆ เหล่าน้ีมีท่าทีนอ้ยท่ีจะถือวา่เป็น
การบงัคบั อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีมีการใชภ้าษาท่ีอ่อนกวา่ กมี็ขอ้
สนันิษฐานอยูว่า่ ภาษาท่ีใชน้ั้นไม่เป็นการบงัคบั (เวน้เสียแต่วา่ประเทศจะ
แสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน) 

(b) The document/mechanism must be issued or approved by a competent 
authority. 

(b) เอกสาร/กลไกตอ้งตราข้ึนหรือไดรั้บการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ
รับผดิชอบ 

(c) There must be sanctions for non-compliance (sanctions need not be in 
the same document that imposes or underpins the requirement, and can be 
in another document, provided that there are clear links between the 

(c) ตอ้งมีมาตรการลงโทษสาํหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตาม (มาตรการลงโทษไม่
จาํเป็นตอ้งอยูใ่นเอกสารเดียวกนักบัเอกสารท่ีเป็นขอ้กาํหนด โดยแยกเป็น
เอกสารอีกฉบบัหน่ึงกไ็ด ้โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัอยา่ง



requirement and the available sanctions), which should be effective, 
proportionate and dissuasive. This involves consideration of the following 
issues: 

ชดัเจนระหวา่งขอ้กาํหนดและมาตรการลงโทษท่ีมีอยู)่ ซ่ึงควรเป็นมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิผล พอเหมาะ และมีผลเป็นการยบัย ั้ง ขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พิจารณาประเดน็ต่อไปน้ี 

(i) there should be an adequate range of effective, proportionate and 
dissuasive sanctions available if persons fail to comply with their 
obligations; 

(i) ควรมีมาตรการลงโทษท่ีมีประสิทธิผล, พอเหมาะ และมีผลเป็นการยบัย ั้ง
มากเพียงพอถา้หากบุคคลใดไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 

(ii) the sanctions should be directly or indirectly applicable for a failure to 
comply with an AML/CFT requirement. If non-compliance with an 
AML/CFT requirement does not have a sanction directly attached to it, 
then the use of sanctions for violation of broader requirements, such as not 
having proper systems and controls or not operating in a safe and sound 
manner, is satisfactory provided that, at a minimum, a failure to meet one 
or more AML/CFT requirements could be (and has been as appropriate) 
adequately sanctioned without a need to prove additional prudential 
failures unrelated to AML/CFT; and 

(ii) มาตรการลงโทษทั้งหลายควรใชไ้ดโ้ดยตรงหรือโดยทางออ้มกบัผูท่ี้ไม่
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในดา้น AML/CFT ในกรณีท่ีไม่มีมาตรการลงโทษ
โดยตรงสาํหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามมาตรการ AML/CFT หน่วยงานสามารถ
ใชม้าตรการลงโทษอยา่งอ่ืนแทนได ้เช่น การลงโทษเน่ืองจากไม่มีระบบ
และมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม หรือไม่ดาํเนินการอยา่งเหมาะสมรัดกมุ 
เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีการไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั AML/CFT 
ขอ้หน่ึงขอ้ใด ควรตอ้งรับโทษอยา่งเพียงพอ โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน์ให้
เห็นถึงการไม่ปฏิบติัตามโดยใชค้วามรอบคอบ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบั
ดา้น AML/CFT และ 

(iii) whether there is satisfactory evidence that effective, proportionate and 
dissuasive sanctions have been applied in practice. 

(iii) มีหลกัฐานยนืยนัเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่วา่ในทางปฏิบติัไดมี้การใช้
มาตรการลงโทษท่ีมีประสิทธิผล พอเหมาะและมีผลเป็นการยบัย ั้ง 

5. In all cases it should be apparent that financial institutions and DNFBPs 
understand that sanctions would be applied for non-compliance and what 
those sanctions could be. 

5. ควรชดัเจนในทุกกรณีวา่สถาบนัการเงินทั้งหลายและธุรกิจท่ีไม่ใช่
สถาบนัการเงินมีความเขา้ใจวา่ถา้ไม่ปฏิบติัตาม กจ็ะมีการใชม้าตรการ
ลงโทษ และตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่มาตรการดงักล่าวคือมาตรการอะไร 
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Term (ศัพท์) Definition คาํจํากดัความ 

Accounts (บญัชี) References to “accounts” should be read as including other 
similar business relationships between financial 
institutions and their customers. 

คาํวา่ “บญัชี” ควรมีความหมายรวมถึงความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจอ่ืนระหวา่งสถาบนัการเงินกบัลูกคา้ของสถาบนันั้นๆ 

Accurate (ถูกตอ้ง) Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดอา้งอิงถึงคาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้แนะนาํท่ี 16. 
Agent (ตวัแทน) For the purposes of Recommendations 14 and 16, agent 

means any natural or legal person providing MVTS on 
behalf of an MVTS provider whether by contract with or 
under direction of the MVTS provider 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 14 และ 16 
คาํวา่ ตัวแทน หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ี
ใหบ้ริการในการโอนเงินในนามของผูใ้หบ้ริการ MVTS ไม่
วา่จะกระทาํโดยมีสญัญากบัผูใ้หบ้ริการในการโอนเงินและ
มูลค่าเงินหรือเป็นการโอนตามคาํสัง่ของผูใ้หบ้ริการ MVTS 

Appropriate authorities 
(พนกังานเจา้หนา้ท่ี) 

Please refer to the IN to Recommendation 8. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 8 

Associate NPOs (องคก์าร
ไม่แสวงหากาํไรใน
เครือข่าย) 

Please refer to the IN to Recommendation 8. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 8 

Batch transfer (การโอน
หลายรายการรวมกนัเป็น
ชุด) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Bearer negotiable 
instruments  (ตราสารท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อท่ีเปล่ียนมือได)้ 

Bearer negotiable instruments (BNIs) includes monetary 
instruments in bearer form such as. traveller’s cheques-
negotiable instruments (including cheques, promissory 
notes and money orders) that are either in bearer form, 
endorsed without restriction, made out to a fictitious 
payee, or otherwise in such form that title thereto passes 
upon delivery; incomplete instruments (including cheques, 
promissory notes and money orders) signed, but with the 
payee’s name omitted. 

คาํว่า ตราสารผู้ถือท่ีเปล่ียนมือได้ (BNIs) รวมถึงตราสาร
ทางการเงินท่ีอยู่ในรูปของผู้ทรงหรือผู้ ถือ เช่น เชค็เดินทาง 
ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้(รวมถึงเช็ค ตัว๋สญัญาและธนาณติั) 
ท่ีอาจอยูใ่นรูปของตราสารผูท้รง ท่ีอนุมติัแลว้และไม่มี
ขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีออกใหแ้ก่ผูรั้บท่ีมีนามสมมุติ หรือมิฉะนั้นก็
อยูใ่นรูปแบบท่ีกรรมสิทธิเปล่ียนมือเม่ือมีการส่งมอบ หรือ
หมายถึง ตราสารท่ีไม่สมบูรณ์ (รวมถึง เช็ค ตัว๋สญัญา และ
ธนาณติั) ท่ีเซ็นแลว้แต่ละเวน้ช่ือผูรั้บไว ้

Bearer shares (หุน้ของผู ้
ถือ) 

Bearer shares refers to negotiable instruments that accord 
ownership in a legal person to the person who possesses 
the bearer share certificate. 

หุ้นผู้ถือ หมายถึงตราสารเปล่ียนมือ ท่ีใหก้รรมสิทธิในการ
เป็นเจา้ของนิติบุคคล แก่บุคคลผูซ่ึ้งมีใบหุน้ผูท้รงอยูใ่น
ครอบครอง 

Beneficial owner (เจา้ของ
ผูรั้บผลประโยชน์) 

Beneficial owner refers to the natural person(s) who 
ultimately99 owns or controls a customer100 and/or the 
natural person on whose behalf a transaction is being 
conducted. It also includes those persons who exercise 
ultimate effective control over a legal person or 
arrangement. 

หมายถึงบุคคลธรรมดาท่ีในท่ีสุดเม่ือถึงขั้นสุดทา้ยแลว้เป็น
เจา้ของ101 หรือมีอาํนาจควบคุมลูกคา้102 และ/หรือหมายถึง
บุคคลธรรมดาท่ีมีผูอ่ื้นทาํธุรกรรมแทน นอกจากน้ียงัรวมถึง
บุคคลทั้งหลายท่ีใชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมี
การตกลงกนัทางกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

Beneficiary (ผูรั้บ
ผลประโยชน์) 

The meaning of the term beneficiary in the FATF 
Recommendations depends on the context: 
- In trust law, a beneficiary is the person or persons 

ความหมายของคาํวา่ ผู้รับผลประโยชน์ ในขอ้แนะนาํ 
FATF ต่างๆ นั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละบริบท กล่าวคือ 
- ในกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต ์ผูรั้บผลประโยชน์ คือ บุคคล

                                                            
99 Reference to “ultimately owns or controls” and “ultimate effective control” refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or 
by means of control other than direct control. 
100 This definition should also apply to beneficial owner of a beneficiary under a life or other investment linked insurance policy. 
101 ขอ้อา้งอิงท่ีอา้งถึง “เป็นเจา้ของหรือควบคุมอยา่งแทจ้ริง” และ”การควบคุมท่ีมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง” หมายถึงสถานการณ์ท่ีการเป็นเจา้ของ/การควบคุมกระทาํโดยผา่น
การเป็นเจา้ของหลายชั้นหรือดว้ยวิธีการควบคุมแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่การควบคุมโดยตรง 
102 คาํจาํกดัความขอ้น้ีควรใชไ้ดก้บัเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนท่ีโยงกบัการลงทุนดว้ย 



who are entitled to the benefit of any trust arrangement. A 
beneficiary can be a natural or legal person or 
arrangement. All trusts (other than charitable or statutory 
permitted non-charitable trusts) are required to have 
ascertainable beneficiaries. While trusts must always have 
some ultimately ascertainable beneficiary, trusts may have 
no defined existing beneficiaries but only objects of a 
power until some person becomes entitled as beneficiary 
to income or capital on the expiry of a defined period, 
known as the accumulation period. This period is 
normally coextensive with the trust perpetuity period 
which is usually referred to in the trust deed as the trust 
period. 
- In the context of life insurance or another investment 
linked insurance policy, a beneficiary is the natural or 
legal person, or a legal arrangement, or category of 
persons, who will be paid the policy proceeds when/if an 
insured event occurs, which is covered by the policy. 
Please also refer to the Interpretive Notes to 
Recommendations 10 and 16. 

คนหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์
จากทรัสตใ์ดๆ ผูรั้บผลประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล หรือทรัสตก์ไ็ด ้ทรัสตท์ั้งหมด (นอกเหนือ
จากทรัสตท่ี์ไม่แสวงหาผลกาํไร หรือทรัสตท่ี์แสวงหาผล
กาํไรแต่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย) ตอ้งมีผูรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีสามารถยนืยนัไดแ้น่นอน ในขณะท่ีทรัสต์
จะตอ้งมีผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีสามารถยนืยนัได้
แน่นอน แต่ทรัสตอ์าจไม่มีผูรั้บผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
แน่นอน แต่มีเคร่ืองมือของอาํนาจจนกวา่จะมีใครสกัคนมี
สิทธิเป็นผูรั้บผลประโยชน์จากรายไดห้รือจากทุนเม่ือ
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวจ้บส้ินลง ระยะเวลาดงักล่าวน้ีเรียกวา่
ระยะเวลาสะสม ระยะเวลาสะสมน้ีตามปกติแลว้จะเกิดข้ึน
และเท่าเทียมกบั กบัระยะเวลาท่ีทรัสตมี์อยู ่ซ่ึงปกติแลว้จะ
อา้งถึงไวใ้นเอกสารมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการทรัสตว์า่
หมายถึงระยะเวลาท่ีทรัสตมี์อยู ่หรือระยะเวลาแห่งทรัสต ์
- ในบริบทของประกนัชีวติหรือการลงทุนอีกประเภท
หน่ึงท่ีเช่ือมโยงกบักรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ 
คือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลง
กนัทางกฎหมาย หรือประเภทของบุคคล ซ่ึงจะไดรั้บค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรม ์เม่ือใดตาม/หรือถา้
เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไวเ้กิดข้ึนจริง ซ่ึงกรมธรรม์
ดงักล่าวคุม้ครองอยู ่โปรดดูคาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้แนะนาํท่ี 
10 และ 16 ดว้ย 

Beneficiary Financial 
Institution   (สถาบนั
การเงินผูรั้บผลประโยชน์) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16. 

Competent authorities 
(หน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
หนา้ท่ี) 

Competent authorities refers to all public authorities103 
with designated responsibilities for combating money 
laundering and/or terrorist financing. In particular, this 
includes the FIU; the authorities that have the function of 
investigating and/or prosecuting money laundering, 
associated predicate offences and terrorist financing, and 
seizing/freezing and confiscating criminal assets; 
authorities receiving reports on cross-border transportation 
of currency & BNIs; and authorities that have AML/CFT 
supervisory or monitoring responsibilities aimed at 
ensuring compliance by financial institutions and DNFBPs 
with AML/CFT requirements. SRBs are not to be regarded 
as a competent authorities. 

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี หมายถึง หน่วยงานของรัฐ104 ท่ี
รับผดิชอบในการป้องกนัและปราบปราม ML และ TF 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้น้ีรวมถึง FIU ดว้ย; หมายถึง 
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือดาํเนินคดีกบั
บุคคลผูก้ระทาํผดิฐานฟอกเงิน หรือความผดิมูลฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งและความผดิ TF และมีหนา้ท่ีในการยดึ อายดั และ
ริบทรัพยสิ์นของอาชญากร; และหมายถึงหน่วยงานท่ีรับ
รายงานเก่ียวกบัการขนส่งเงินตราและ BNIs ขา้มแดน; อีก
ทั้งหมายถึงหน่วยงานผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
AML/CFT เพื่อมุ่งจะทาํใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัการเงินทั้งหลาย
และ DNFBPs ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด AML/CFT หน่วยงาน
ท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลตวัเองหรือ SRBs ไม่ถือวา่เป็น
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี 

Confiscation (การริบ
ทรัพย)์ 

The term confiscation, which includes forfeiture where 
applicable, means the permanent deprivation of funds or 
other assets by order of a competent authority or a court. 
Confiscation or forfeiture takes place through a judicial or 

การริบทรัพย์ หมายความถึงการริดรอนเงินทองหรือ
ทรัพยสิ์นเป็นการถาวรดว้ยคาํสัง่ของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
หนา้ท่ี หรือคาํสัง่ของศาล การริบทรัพย ์นั้นเกิดข้ึนจาก
กระบวนพิจารณาทางตุลาการหรือทางปกครองท่ีเป็นการ

                                                            
103 This includes financial supervisors established as independent non-governmental authorities with statutory powers. 
104 ขอ้น้ีรวมถึงผูค้วบคุมทางการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานอิสระท่ีไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลแต่มีอาํนาจตามกฎหมายจดัตั้ง 
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administrative procedure that transfers the ownership of 
specified funds or other assets to be transferred to the 
State. In this case, the person(s) or entity(ies) that held an 
interest in the specified funds or other assets at the time of 
the confiscation or forfeiture loses all rights, in principle, 
to the confiscated or forfeited funds or other assets. 
Confiscation or forfeiture orders are usually linked to a 
criminal conviction or a court decision whereby the 
confiscated or forfeited property is determined to have 
been derived from or intended for use in a violation of the 
law. 

โอนกรรมสิทธ์ิในเงินจาํนวนหน่ึงจาํนวนใดหรือทรัพยสิ์น
อ่ืนใหเ้ป็นของรัฐ ในกรณีน้ี บุคคลคนหน่ึงหรือหลายคน
หรือหน่วยงานหน่ึงหรือหลายหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์อยู่
ในกองทุนอนัหน่ึงอนัใดโดยเฉพาะหรือในทรัพยสิ์นอ่ืน ณ 
เวลาท่ีมีการริบทรัพยน์ั้น โดยหลกัการแลว้จะสูญเสียสิทธิ
ทั้งหมดในเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีถูกริบนั้น คาํสัง่ริบนั้น ปกติ
แลว้จะเก่ียวโยงกบัคาํพิพากษาของศาลวา่มีความผดิทาง
อาญา หรือคาํพิพากษาของศาลท่ีตดัสินวา่ทรัพยสิ์นท่ีถูกริบ
หรือยดึนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากหรือเป็นทรัพยสิ์นท่ี
ตั้งใจจะนาํไปใชใ้นการละเมิดกฎหมาย 

Core Principles   (หลกัการ
สาํคญั) 

Core Principles refers to the Core Principles for Effective 
Banking Supervision issued by the Basel Committee on 
Banking Supervision, the Objectives and Principles for 
Securities Regulation issued by the International 
Organization of Securities Commissions, and the 
Insurance Supervisory Principles issued by the 
International Association of Insurance Supervisors. 

หมายถึง หลกัการกลางในการควบคุมดูแลการธนาคารอยา่ง
มีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีออกโดยคณะกรรมการเบ
เซลวา่ดว้ยการควบคุมดูแลการธนาคาร วตัถุประสงคแ์ละ
หลกัการสาํหรับการกาํกบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
โดยคณะกรรมาธิการตลาดหลกัทรัพยร์ะหวา่งประเทศ และ
หลกัการวา่ดว้ยการควบคุมดูแล ท่ีออกโดยสมาคมระหวา่ง
ประเทศของผูค้วบคุมดูแลการประกนัภยั 

Correspondent Banking 
(การธนาคารตวัแทน) 

Correspondent banking is the provision of banking 
services by one bank (the “correspondent bank”) to 
another bank (the “respondent bank”). Large international 
banks typically act as correspondents for thousands of 
other banks around the world. Respondent banks may be 
provided with a wide range of services, including cash 
management (e.g. interest-bearing accounts in a variety of 
currencies), international wire transfers cheque clearing, 
payable-through accounts and foreign exchange services. 

การธนาคารตัวแทน คือการท่ีธนาคารแห่งหน่ึง (ซ่ึงเรียกวา่ 
“ธนาคารตวัแทน”) ใหบ้ริการดา้นการธนาคารแก่ธนาคาร
อีกแห่งหน่ึง (ซ่ึงเรียกวา่ “ธนาคารตน้ทาง”) ธนาคาร
ระหวา่งประเทศขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมากโดยปกติแลว้
ใหบ้ริการเป็นธนาคารตวัแทนใหแ้ก่ธนาคารอ่ืนอีกจาํนวน
เป็นพนัๆ แห่งทัว่โลก ธนาคารตน้ทางทั้งหลายอาจไดรั้บ
บริการมากมายหลายประเภท รวมถึงการบริหารจดัการเงิน
สด (บญัชีท่ีไดด้อกเบ้ียโดยฝากเป็นเงินตราของประเทศ
ต่างๆ) และรวมถึงการจ่ายเงินตามเช็คใหแ้ก่การโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ รวมถึงการใหบ้ริการ เปิดบญัชีสาํหรับการ
ชาํระผา่น และบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

Country (ประเทศ) All references in the FATF Recommendations to country 
or countries apply equally to territories or jurisdictions. 

ขอ้อา้งอิงทั้งหมดในขอ้แนะนาํ FATF ท่ีพดูถึงประเทศหน่ึง
หรือหลายประเทศ ใหใ้ชก้บั ดินแดนหรือเขตอาํนาจต่างๆ 
ดว้ย 

Cover Payment   (การโอน
เงินโดยมีหนงัสือหรือ
ขอ้ความกาํกบัไปดว้ย) 

Please refer to the IN. to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Criminal activity (กิจกรรม
ท่ีเป็นอาชญากรรม) 

Criminal activity refers to: (a) all criminal acts that would 
constitute a predicate offence for money laundering in the 
country; or (b) at a minimum to those offences that would 
constitute a predicate offence as required by 
Recommendation 3. 

กิจกรรมท่ีเป็นอาชญากรรม หมายถึง (a) การกระทาํท่ีเป็น
อาชญากรรมทั้งหมดท่ีประกอบเขา้เป็นความผดิมูลฐาน
สาํหรับ ML ในประเทศ หรือ (b) อยา่งนอ้ยกเ็ป็นความผดิท่ี
น่าจะประกอบเขา้เป็นความผดิมูลฐาน ตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้แนะนาํท่ี 3 

Cross-border Wire Transfer 
(การโอนเงินระหวา่ง
ประเทศ) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Currency (เงินตรา) Currency refers to banknotes and coins that are in 
circulation as a medium of exchange. 

เงินตรา หมายถึง พนัธบตัรและเหรียญท่ีใชห้มุนเวยีนเป็น
ส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 



Designated categories of 
offences (ประเภทของ
ความผดิท่ีกาํหนดไว)้ 

Designated categories of offences means: 
- participation in an organised criminal group and 
racketeering; 
- terrorism, including terrorist financing; 
- trafficking in human beings and migrant smuggling; 
- sexual exploitation, including sexual exploitation of 
children; 
- illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 
substances; 
- illicit arms trafficking; 
- illicit trafficking in stolen and other goods; 
- corruption and bribery; 
- fraud; 
- counterfeiting currency; 
- counterfeiting and piracy of products; 
- environmental crime; 
- murder, grievous bodily injury; 
- kidnapping, illegal restraint and hostage-taking; 
- robbery or theft; 
- smuggling; (including in relation to customs and 
excise duties and taxes); 
- tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes); 
- extortion; 
- forgery; 
- piracy; and 
- insider trading and market manipulation. 
When deciding on the range of offences to be covered as 
predicate offences under each of the categories listed 
above, each country may decide, in accordance with its 
domestic law, how it will define those offences and the 
nature of any particular elements of those offences that 
make them serious offences. 

ประเภทของความผิดท่ีกาํหนดไว้ หมายถึง 
- การเขา้ร่วมในกลุ่มองคก์รอาชญากรรมและแก๊งขู่เขญ็
เรียกค่าคุม้ครอง 
- การก่อการร้าย รวมถึง TF  
- การคา้มนุษย ์และการลกัลอบขนผูย้า้ยถ่ินฐาน 
- การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ รวมถึงการเอารัดเอา
เปรียบทางเพศกบัเดก็ 
- การลกัลอบคา้ยาเสพติดและสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท 
- การลกัลอบคา้อาวธุ 
- การลกัลอบคา้ของโจรและสินคา้อ่ืนๆ 
- การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และการใหสิ้นบน 
- การฉอ้โกง 
- การปลอมแปลงเงินตรา 
- การปลอมผลิตภณัฑแ์ละการละเมิดลิขสิทธ์ิผลิตภณัฑ ์
- อาชญากรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ฆาตกรรม, การประทุษร้ายร่างกายจนไดรั้บบาดเจบ็
สาหสั 
- การลกัพาตวั การกกัขงัหน่วงเหน่ียวโดยผดิกฎหมาย
และการจบัเป็นตวัประกนั 
- การปลน้หรือลกัทรัพย ์
- การลกัลอบขน (รวมถึงในแง่ท่ีเก่ียวกบัศุลกากร และ
ภาษีสรรพสามิต และภาษีทัว่ไป) 
- อาชญากรรมเก่ียวกบัภาษี (เก่ียวกบัภาษีโดยตรงและ
ทางออ้ม) 
- การข่มขู่กรรโชก  
- การปลอมแปลง  
- การกระทาํอนัเป็นโจรสลดั  
- การซ้ือขายหุน้ดว้ยขอ้มูลภายในและการป่ันหุน้  
เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัความผดิประเภทต่างๆ ท่ีจะนาํมารวม
ไวเ้ป็นความผดิมูลฐานภายใตห้วัขอ้แต่ละหวัขอ้ขา้งตน้นั้น 
แต่ละประเทศอาจจะพิจารณาจากกฎหมายภายในประเทศ
ของตนวา่จะกาํหนดหรือนิยามการกระทาํความผดิเหล่านั้น
อยา่งไร และลกัษณะขององคป์ระกอบความผดิแต่ละอยา่ง
นั้นจะเป็นอยา่งไรจึงจะทาํใหค้วามผดิเหล่านั้นเป็นความผดิ
ร้ายแรง  

Designated non-financial 
businesses and professions 
(ธุรกิจและผูป้ระกอบ
วชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนั
การเงิน) 

Designated non-financial businesses and professions 
means: 
a) Casinos105 
b) Real estate agents. 
c) Dealers in precious metals. 
d) Dealers in precious stones. 
e) Lawyers, notaries, other independent legal professionals 
and accountants – this refers to sole practitioners, partners 

ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง 
a) คาสิโน106 
b) ตวัแทนซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
c) ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายโลหะมีค่า 
d) ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายอญัมณี 
e) ทนายความ ผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารผู ้
ประกอบวชิาชีพทางกฎหมายอิสระอ่ืนๆ และนกับญัชี ขอ้น้ี
หมายถึงผูป้ฏิบติัเท่านั้น ตลอดจนหุน้ส่วนหรือผูป้ระกอบ

                                                            
105 References to Casinos throughout the FATF Standards include internet-and ship-based casinos. 
106 คาํวา่คาซิโนในขอ้แนะนาํมาตรฐานของ FATF รวมถึงคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตและคาซิโนท่ีตั้งอยูใ่นเรือ 
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or employed professionals within professional firms. It is 
not meant to refer to ‘internal’ professionals that are 
employees of other types of businesses, nor to 
professionals working for government agencies, who may 
already be subject to AML/CFT measures. 
f) Trust and Company Service Providers refers to all 
persons or businesses that are not covered elsewhere under 
these Recommendations, and which as a business, provide 
any of the following services to third parties: 
- acting as a formation agent of legal persons; 
- acting as (or arranging for another person to act as) a 
director or secretary of a company, a partner of a 
partnership, or a similar position in relation to other legal 
persons; 
- providing a registered office; business address or 
accommodation, correspondence or administrative address 
for a company, a partnership or any other legal person or 
arrangement; 
- acting as (or arranging for another person to act as) a 
trustee of an express trust or performing the equivalent 
function for another form of legal arrangement; 
- acting as (or arranging for another person to act as) a 
nominee shareholder for another person. 

วชิาชีพท่ีเป็นลูกจา้งภายในบริษทัท่ีประกอบวชิาชีพ ไม่ได้
หมายถึงผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเป็นบุคคล ‘ภายใน’ ซ่ึงเป็น
พนกังานของธุรกิจประเภทอ่ืนๆ และไม่ไดห้มายถึงผู ้
ประกอบวชิาชีพท่ีทาํงานใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาล ซ่ึงอาจจะ
ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ AML/CFT อยูแ่ลว้ 
f) ทรัสตแ์ละผูจ้ดัหาบริการใหแ้ก่บริษทั หมายถึงบุคคล
หรือธุรกิจท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตข้อ้แนะนาํ FATF ซ่ึงในฐานะท่ี
เป็นบริษทัธุรกิจ ก็จะเป็นบริษทัท่ีจดัหาบริการต่างๆ
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม 
- ดาํเนินการเป็นตวัแทนจดัตั้งนิติบุคคล 
- ทาํหนา้ท่ี (หรือทาํความตกลงใหบุ้คคลอ่ืนทาํหนา้ท่ี) 
เป็นกรรมการบริหารหรือเลขานุการของบริษทั หรือเป็น
หุน้ส่วนของหุน้ส่วนสามญั หรือตาํแหน่งท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ี
เก่ียวกบันิติบุคคลอ่ืน 
- จดัหาสาํนกังานจดทะเบียนให ้ หรือท่ีอยูท่างธุรกิจ 
หรือท่ีพกัอาศยั หรือท่ีอยูส่าํหรับการติดต่อส่ือสารหรือ
สาํหรับดาํเนินงานธุรการของบริษทัหรือเป็นหุน้ส่วนหรือ
นิติบุคคลอยา่งอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
- ทาํหนา้ท่ีเป็น (หรือจดัการใหบุ้คคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีเป็น) 
ผูจ้ดัการทรัสตข์องทรัสตโ์ดยแจง้ชดัหรือทาํหนา้ท่ีท่ีเท่า
เทียมกนัใหแ้ก่ทรัสตรู์ปแบบอ่ืน 
- ทาํหนา้ท่ี (หรือจดัการใหผู้อ่ื้นทาํหนา้ท่ี) เป็นผูถื้อหุน้
แทนอีกคนหน่ึง 

Designated person or entity 
(บุคคลท่ีถูกกาํหนดหรือ
หน่วยงานท่ีถูกกาํหนด) 

The term designated person or entity refers to: 
(i) individual, groups, undertakings and entities designated 
by the Committee of the Security Council established 
pursuant to resolution 1267 (1999) (the 1267 Committee), 
as being individuals associated with Al-Qaida, or entities 
and other groups and undertakings associated with Al-
Qaida; 
(ii) individuals, groups, undertakings and entities 
designated by the Committee of the Security Council 
established pursuant to resolution 1988 (2011) (the 1988 
Committee), as being associated with the Taliban in 
constituting a threat to the peace, stability and security of 
Afghanistan, or entities and other groups and undertakings 
associated with the Taliban; 
(iii) any natural or legal person or entity designated by 
jurisdictions or a supra-national jurisdiction pursuant to 
Security Council resolution 1373 (2001); 
(iv) any natural or legal person or entity designated for the 
application of targeted financial sanctions pursuant to 
Security Council resolution 1718 (2006) and its successor 
resolutions by the Security Council in annexes to the 
relevant resolutions, or by the Security Council Committee 
established pursuant to resolution 1718 (2006) (the 1718 

คาํวา่ หน่วยงานหรือบคุคลท่ีถกูกาํหนด หมายถึง 
(i) บุคคล กลุ่มกิจการ และหน่วยงานต่างๆท่ี
คณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) (ซ่ึง
เรียกวา่คณะกรรมการ 1267) กาํหนดใหเ้ป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มอลักออิดะ หรือหน่วยงานและกลุ่ม และ
กิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลักออิดะ  
(ii) บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการของ
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีตั้งข้ึนตามมติ 
1988 (ค.ศ. 2011) (ซ่ึงเรียกวา่คณะกรรมการ 1988) กาํหนด
วา่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักลุ่มตาลีบนั อนัเป็นภยัคุกคามต่อ
สนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงของอฟักานิสถาน 
หรือหน่วยงานและกลุ่ม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวโยงกบั
กลุ่มตาลีบนั 
(iii) บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน ใดๆ ท่ี
เขตอาํนาจหรือองคก์ารเหนือระดบัชาติ ตามมติ 1373 (ค.ศ. 
2011) ของคณะมนตรีความมัน่คงเป็นผูก้าํหนด  
(iv) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
ถูกกาํหนดเพ่ือใชก้ารลงโทษทางการเงินตามท่ีกาํหนด
เป้าหมายเอาไว ้โดยเป็นไปตามมติ 1718 (ค.ศ. 2006) ของ
คณะมนตรีความมัน่คงและมติอ่ืนๆ ท่ีสืบต่อจากมตินั้นท่ี
ออกโดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติใน
ภาคผนวกของมติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถูกกาํหนดโดย



Sanctions Committee) pursuant to Security Council 
resolution 1718 (2006); and 
(v) any natural or legal person or entity designated for the 
application of targeted financial sanctions pursuant to 
Security Council resolution 1737 (2006) and its successor 
resolutions by the Security Council in annexes to the 
relevant resolutions, or by the Security Council Committee 
established pursuant to paragraph 18 of resolution 1737 
(2006) (the 1737 Sanctions Committee) pursuant to 
resolution 1737 (2006) and its successor resolutions. 

คณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
มติ 1718 (ค.ศ. 2006) (ท่ีเรียกวา่คณะกรรมการลงโทษตาม
มติ 1718) โดยเป็นไปตามมติ 1737 (ค.ศ. 2006) ของคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ และ 
(v) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
ถูกกาํหนดเพ่ือใชม้าตรการลงโทษทางการเงินตามท่ี
กาํหนดเป้าหมายเอาไว ้โดยเป็นไปตามมติ 1718 (ค.ศ. 
2006) ของคณะมนตรีความมัน่คง และมติอ่ืนๆ ท่ีสืบต่อ
จากมติดงักล่าว และออกโดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติในภาคผนวกต่อจากมติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือออก
โดยคณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามขอ้ 18 ของมติ 1737 (ค.ศ. 2006) (ท่ีเรียกวา่
คณะกรรมการใชม้าตรการลงโทษตามมติ 1737) ซ่ึงเป็นไป
ตามมติ1737 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติและมติอ่ืนท่ีสืบต่อจากมติดงักล่าว 

Designation (การกาํหนด) The term designation refers to the identification of a 
person107 or entity that is subject to targeted financial 
sanctions pursuant to: 
- United Nations Security Council resolution 1267 
(1999) and its successor resolutions; 
- Security Council resolution 1373 (2001), including 
the determination that the relevant sanctions will be 
applied to the person or entity and the public 
communication of that determination; 
- Security Council resolution1718 (2006) and its 
successor resolutions; 
- Security Council resolution 1737 (2006) and its 
successor resolutions; and 
- any future Security Council resolutions which impose 
targeted financial sanctions in the context of the financing 
of proliferation of weapons of mass destruction. 

คาํวา่ การกาํหนด หมายถึงการระบุทราบตวัตนบุคคล108 

หรือหน่วยงานท่ีตกเป็นเป้าท่ีจะถูกลงโทษทางการเงิน ตาม
มติต่อไปน้ี 
- มติ 1267 (ค.ศ. 1999) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติและมติอ่ืนท่ีสืบต่อจากมติดงักล่าว 
- มติ 1373 (ค.ศ. 2001) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติ ซ่ึงจะรวมถึงการตดัสินวา่มาตรการลงโทษ
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นจะใชก้บับุคคลหรือจะใชก้บัหน่วยงานและ
รวมถึงการส่ือสารใหส้าธารณชนทราบถึงการตดัสิน
ดงักล่าวดว้ย 
- มติ 1718 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติและมติอ่ืนๆ ท่ีสืบต่อมติดงักล่าว 
- มติ 1737 (ค.ศ. 2006) ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติ และมติอ่ืนๆ ท่ีสืบต่อมติดงักล่าว และ 
- มติของคณะมนตรีความมัน่คงใดๆท่ีจะออกมาใน
อนาคต ท่ีกาํหนดใหใ้ชก้ารลงโทษทางการเงินแก่ผูท่ี้ถูก
กาํหนดเป็นเป้าหมายในดา้นท่ีเก่ียวกบัการใหเ้งินสนบัสนุน
แก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง 

Domestic Wire Transfer 
(การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์
ภายในประเทศ) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 36 

Enforceable means (วธีิการ
ท่ีใชบ้งัคบัได)้ 

Please refer to the Note on the Legal Basis of requirements 
on Financial Institutions and DNFBPs. 

โปรดดูหมายเหตุเก่ียวกบัฐานกฎหมาย ในการออก
ขอ้กาํหนดสาํหรับสถาบนัการเงินและ DNFBPs  

Ex Parte (โดยฝ่ายเดียว) The term ex parte means proceeding without prior 
notification and participation of the affected party. 

คาํวา่ โดยฝ่ายเดียว หมายถึงกระบวนพิจารณาท่ีฝ่ายท่ีไดรั้บ
ผลกระทบไม่ไดเ้ขา้ร่วมดว้ยและโดยไม่มีการแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

Express Trust (ทรัสตโ์ดย
แจง้ชดั) 

Express trust refers to a trust clearly created by the settlor, 
usually in the form of a document e.g. a written deed of 

ทรัสต์โดยแจ้งชัด หมายถึงทรัสตท่ี์จดัตั้งข้ึนอยา่งชดัเจนโดย
ผูก่้อตั้งทรัสต ์โดยปกติแลว้จะมีรูปแบบเป็นเอกสาร เช่น 

                                                            
107 Natural or legal. 
108 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลกไ็ด ้
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trust. They are to be contrasted with trusts which come 
into being through the operation of the law and which do 
not result from the clear intent or decision of a settlor to 
create a trust or similar legal arrangements (e.g. 
constructive trust). 

เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรมอบกรรมสิทธิในทรัพยสิ์น
ใหแ้ก่ผูเ้ป็นทรัสตี แตกต่างจากทรัสตอ่ื์นๆท่ีเกิดข้ึนเพราะผล
บงัคบัแห่งกฎหมาย ไม่ไดเ้กิดจากเจตนาท่ีชดัเจนท่ีจะ
ก่อตั้งทรัสตห์รือไม่ไดเ้กิดจากการตดัสินใจของผูก่้อตั้ง ท่ีจะ
ก่อตั้งทรัสต ์ข้ึนมา หรือจากทรัสตท่ี์มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
(เช่น ทรัสตท่ี์ศาลตั้งข้ึนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจา้ของท่ี
แทจ้ริง) 

False Declaration (การ
สาํแดงอนัเป็นเทจ็) 

Please refer to the IN to Recommendation 32. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 32 

False disclosure (การ
เปิดเผยอนัเป็นเทจ็) 

Please refer to the IN to Recommendation 32. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 32  

Financial group (กลุ่ม
ทางการเงิน) 

Financial group means a group that consists of a parent 
company or of any other type of legal person exercising 
control and coordinating functions over the rest of the 
group for the application of group supervision under the 
Core Principles, together with branches and/or subsidiaries 
that are subject to AML/CFT policies and procedures at 
the group level. 

กลุ่มทางการเงิน หมายถึงกลุ่มท่ีประกอบดว้ยบริษทัแม่ หรือ
ประกอบดว้ยนิติบุคคลประเภทอ่ืนท่ีใชอ้าํนาจควบคุมและ
ประสานงานกบัส่วนต่างๆในกลุ่มเพื่อใชม้าตรการ
ควบคุมดูแลทั้งกลุ่มตาม หลกัการสาํคัญ พร้อมดว้ยสาขา
หรือบริษทัในเครือท่ีอยูภ่ายใตน้โยบายและขั้นตอนในดา้น 
AML/CFT ในระดบักลุ่ม 

Financial institutions 
(สถาบนัการเงิน) 

Financial institutions means any natural or legal person 
who conducts as a business one or more of the following 
activities or operations for or on behalf of a customer: 

คาํวา่ สถาบันการเงิน หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ใดกต็ามท่ีดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ีเพียงหน่ึงอยา่งหรือ
มากกวา่นั้นใหแ้ก่ลูกคา้หรือในนามของลูกคา้ คือ 

 1. Acceptance of deposits and other repayable funds from 
the public.109 
2. Lending.110 
3. Financial leasing.111 
4. Money or value transfer services.112 
5. Issuing and managing means of payment (e.g. credit and 
debit cards, cheques, traveller's cheques, money orders and 
bankers' drafts, electronic money). 
6. Financial guarantees and commitments. 
7. Trading in: 
(a) money market instruments (cheques, bills, certificates 
of deposit, derivatives etc.); 
(b) foreign exchange; 
(c) exchange, interest rate and index instruments; 
(d) transferable securities; 
(e) commodity futures trading. 

1. รับฝากเงินจากประชาชนและรับฝากเงินอ่ืนๆท่ีตอ้งจ่าย
คืนแก่ประชาชน113 

2. ใหกู้เ้งิน114 
3. การเช่าซ้ือทางการเงิน115 
4. บริการในการโอนเงินหรือส่ิงท่ีมีมูลค่า116 
5. ออกหรือบริหารจดัการวธีิการชาํระเงิน (เช่น บตัรเครดิต 
และบตัรเดบิต เช็คส่วนบุคคล เชค็เดินทาง ธนาณติัและด
ราฟทข์องธนาคาร เงินอิเลก็ทรอนิกส์) 
6. การคํ้าประกนัทางการเงินและพนัธะทางการเงิน 
7. การซ้ือขายในส่ิงต่อไปน้ีคือ 
(a) ตราสารตลาดการเงิน (เช่น เช็ค ตัว๋ ใบฝากประจาํ และ
อนุพนัธ์ เป็นตน้) 
(b) การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
(c) ตราสารในการแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียและดชันี 
(d) หลกัทรัพยโ์อนได ้ 
(e) การซ้ือขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ 

                                                            
109 This also captures private banking. 
110 This includes inter alia: consumer credit; mortgage credit; factoring, with or without recourse; and finance of commercial transactions (including forfeiting). 
111 This does not extend to financial leasing arrangements in relation to consumer products. 
112 It does not apply to any natural or legal person that provides financial institutions solely with message or other support systems for transmitting funds. See the 
Interpretive Note to Recommendation 16. 
113 ขอ้น้ีรวมถึงการธนาคารส่วนบุคคลดว้ย 
114 ขอ้น้ีรวมถึง สินเช่ือสาํหรับผูบ้ริโภค, สินเช่ือสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั, การเป็นนายหนา้อิสระ โดยมีหรือไม่มีความช่วยเหลือ, และการจดัหาเงินสนบัสนุนธุรกรรมเชิงพาณิชย ์
(รวมถึงการริบ) 
115 ขอ้น้ีไม่ไดข้ยายไปครอบคลุมถึงการจดัการดา้นการเช่าซ้ือทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้ผูบ้ริโภค 
116 ขอ้น้ีไม่ใชก้บับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจดัหาเฉพาะระบบการส่งขอ้ความหรือระบบการสนบัสนุนอ่ืนใหแ้ก่สถาบนัการเงินในการโอนเงิน โปรดดูบนัทึกการตีความ
ขอ้แนะนาํท่ี 16 



 8. Participation in securities issues and the provision of 
financial services related to such issues. 
9. Individual and collective portfolio management. 
10. Safekeeping and administration of cash or liquid 
securities on behalf of other persons. 
11. Otherwise investing, administering or managing funds 
or money on behalf of other persons. 
12. Underwriting and placement of life insurance and other 
investment related insurance117. 
13. Money and currency changing. 

8. การเขา้ร่วมในการออกหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการทาง
การเงินท่ีเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
9. การบริหารจดัการพอร์ตใหแ้ก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือ
ใหก้ลุ่มบุคคล 
10. การเกบ็รักษาและการบริหารเงินสดหรือหลกัทรัพยท่ี์มี
สภาพคล่อง ในนามของบุคคลอ่ืน 
11. ลงทุน บริหารหรือจดัการเงินในนามของบุคคลอ่ืน 
12. รับรองหรือเป็นผูห้าประกนัชีวติใหแ้ละทาํธุรกิจ
ประกนัภยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการลงทุน118 
13. การแลกเปล่ียนเงินและการแลกเปล่ียนเงินตรา 

Foreign counterparts 
(เจา้หนา้ท่ีต่างประเทศใน
ระดบัเดียวกนั) 

Foreign counterparts refers to foreign competent 
authorities that exercise similar responsibilities and 
functions in relation to the cooperation which is sought, 
even where such foreign competent authorities have a 
different nature or status (e.g. depending on the country, 
AML/CFT supervision of certain financial sectors may be 
performed by a supervisor that also has prudential 
supervisory responsibilities or by a supervisory unit of the 
FIU). 

เจา้หนา้ท่ีต่างประเทศในระดบัเดียวกนัหมายถึง หน่วยงานผู ้
มีอาํนาจต่างประเทศท่ีมีความรับผดิชอบและหนา้ท่ี
คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขอความร่วมมือซ่ึงกนั
และกนั แมใ้นกรณีท่ีหน่วยงานผูมี้อาํนาจต่างประเทศ
ดงักล่าว จะมีลกัษณะหรือสถานะต่างกนั (เช่น ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัแต่ละประเทศ การควบคุมดูแลดา้น AML/CFT ของภาค
การเงินบางส่วนอาจจะเป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมดูแล ซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลขอ้มูลดา้นเสถียรภาพ 
หรือโดยหน่วยควบคุมดูแลของ FIU 

Freeze (การอายดั) In the context of confiscation and provisional measures 
(e.g., Recommendations 4, 32 and 38), the term freeze 
means to prohibit the transfer, conversion, disposition or 
movement of any property, equipment or other 
instrumentalities on the basis of, and for the duration of the 
validity of, an action initiated by a competent authority or 
a court under a freezing mechanism, or until a forfeiture or 
confiscation determination is made by a competent 
authority. 
For the purposes of Recommendations 6 and 7 on the 
implementation of targeted financial sanctions, the term 
freeze means to prohibit the transfer, conversion, 
disposition or movement of any funds or other assets that 
are owned or controlled by designated persons or entities 
on the basis of, and for the duration of the validity of, an 
action initiated by the United Nations Security Council or 
in accordance with applicable Security Council resolutions 
by a competent authority or a court. 
In all cases, the frozen property, equipment, 
instrumentalities, funds or other assets remain the property 
of the natural or legal person(s) that held an interest in 
them at the time of the freezing and may continue to be 
administered by third parties, or through other 
arrangements established by such natural or legal person(s) 

ในแง่ของการริบ และการใชม้าตรการชัว่คราว (เช่น 
ขอ้แนะนาํท่ี 4, 32 และ 38) คาํวา่ อายดั หมายถึง การหา้มมิ
ใหโ้อน ดดัแปลง จาํหน่าย หรือ โยกยา้ยทรัพยสิ์นใดๆ 
อุปกรณ์ หรือ เคร่ืองมือ อ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามคาํสัง่ของ
หน่วยงานผูมี้อาํนาจ หรือ ศาล ภายใตก้ลไกการอายดั ตาม
ระยะเวลาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย หรือจนกวา่หน่วยงานผู ้
มีอาํนาจจะพิจารณาเก่ียวกบัการริบทรัพยด์งักล่าว  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 6 และ 7 วา่
ดว้ยการใชม้าตรการลงโทษกบัผูท่ี้ตกเป็นเป้าหมายของการ
ลงโทษทางการเงิน คาํวา่ อายดั หมายถึง การหา้มโอนหา้ม
ดดัแปลง หา้มจาํหน่าย หรือ โยกยา้ยเงินใดๆ หรือ ทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดเป็นเจา้ของ หรือมี
อาํนาจควบคุม ซ่ึงเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติ หรือเป็นการดาํเนินการของหน่วยงานผู ้
มีอาํนาจหรือศาลตามมติของคณะมนตรีความมัน่คงภายใน
ระยะเวลาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย  
ในทุกกรณี ทรัพยสิ์นท่ีถูกอายดั อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ เงิน 
หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืน จะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นดงักล่าว ณ เวลา
ท่ีมีการอายดัและยงัคงมีการบริหารโดยบุคคลท่ีสามต่อไป
หรือโดยผา่นการตกลงกนัอยา่งอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ก่อนการดาํเนินการตามกลไก
การอายดั  หรือเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งชาติอ่ืนๆในการ
อายดัทรัพย ์แต่ละประเทศอาจพิจารณาเขา้ควบคุมทรัพยสิ์น 

                                                            
117 This applies both to insurance undertakings and to insurance intermediaries (agents and brokers). 
118 ขอ้น้ีใชก้บัทั้งผูท้าํธุรกิจประกนัภยั (insurance undertakings) และผูเ้ป็นคนกลาง (ตวัแทนและคนกลางในการซ้ือขาย –agents and brokers) 
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prior to the initiation of an action under a freezing 
mechanism, or in accordance with other national 
provisions. As part of the implementation of a freeze, 
countries may decide to take control of the property, 
equipment, instrumentalities, or funds or other assets as a 
means to protect against flight. 

อุปกรณ์ ตราสารต่างๆ หรือ เงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อ
ป้องกนัการหลบหนี 

Fundamental principles of 
domestic law (หลกัการขั้น
พื้นฐานของกฎหมาย
ภายในประเทศ) 

This refers to the basic legal principles upon which 
national legal systems are based and which provide a 
framework within which national laws are made and 
powers are exercised. These fundamental principles are 
normally contained or expressed within a national 
Constitution or similar document, or through decisions of 
the highest level of court having the power to make 
binding interpretations or determinations of national law. 
Although it will vary from country to country, some 
examples of such fundamental principles include rights of 
due process, the presumption of innocence, and a person’s 
right to effective protection by the courts. 

ขอ้น้ีหมายถึงหลกัการขั้นพื้นฐานของกฎหมายท่ีเป็น
หลกัการในการกาํหนดระบบกฎหมายของชาติและเป็น
กรอบของการบญัญติักฎหมายและการใชอ้าํนาจของชาติ 
หลกัการขั้นพื้นฐานเหล่าน้ีโดยปกติแลว้จะมีอยูใ่น
รัฐธรรมนูญแห่งชาติหรือเอกสารท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือโดย
ผา่นการวนิิจฉยัของศาลสูงสุดท่ีมีอาํนาจในการตีความท่ีมี
ผลผกูพนั หรือการวนิิจฉยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวกบั
กฎหมายแห่งชาติ ถึงแมว้า่จะมีขอ้แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ ตวัอยา่งของหลกัการขั้นพื้นฐานดงักล่าวจะรวมถึง
สิทธิท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย 
ตลอดจนการสนันิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิก่อนศาลตดัสิน 
และรวมถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากศาล
อยา่งมีประสิทธิผล 

Funds (เงิน) The term funds refers to assets of every kind, whether 
corporeal or incorporeal, tangible or intangible, movable 
or immovable, however acquired, and legal documents or 
instruments in any form, including electronic or digital, 
evidencing title to, or interest in, such assets. 

คาํวา่ เงิน หมายถึง ทรัพยสิ์นทุกประเภท ไม่วา่จะเป็น
ทรัพยสิ์นมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง มีตวัตนหรือไม่มีตวัตน 
เคล่ือนท่ีไดห้รือเคล่ือนท่ีไม่ได ้ไม่วา่จะไดม้าดว้ยวธีิใดก็
ตาม และเอกสารทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใดก็
ตาม รวมถึงรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือดิจิตอล เป็น
หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ในทรัพยสิ์น
ดงักล่าว 

Funds or other assets (เงิน
หรือทรัพยสิ์นอ่ืน) 

The term funds or other assets means any assets, 
including, but not limited to, financial assets, economic 
resources, property of every kind, whether tangible or 
intangible, movable or immovable, however acquired, and 
legal documents or instruments in any form, including 
electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such 
funds or other assets, including, but not limited to, bank 
credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, 
shares, securities, bonds, drafts, or letters of credit, and 
any interest, dividends or other income on or value 
accruing from or generated by such funds or other assets. 

คาํวา่ เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน หมายถึง ทรัพยสิ์นใดๆ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงทรัพยสิ์นทางการเงิน ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ทรัพยสิ์นทุกประเภท ไม่วา่จะจบัตอ้งได ้หรือจบั
ตอ้งไม่ได ้เคล่ือนท่ีไดห้รือเคล่ือนท่ีไม่ได ้ไม่วา่จะไดม้าดว้ย
วธีีใด ไม่วา่จะเป็นเอกสารทางกฎหมายหรือตราสารใน
รูปแบบใด รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
ดิจิตอล หรือเป็นหลกัฐานของกรรมสิทธ์ิผลประโยชน์ใน
เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆรวมถึงแต่ไม่ไดจ้าํกดัเพียงสินเช่ือ
ธนาคาร เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ธนาณติั หุน้ หลกัทรัพย ์
พนัธบตัร ดราฟท ์หรือ เลต็เตอร์ออฟเครดิต และ ดอกเบ้ีย 
เงินปันผล หรือ รายไดอ่ื้นหรือมูลค่าท่ีสะสมจากหรือเกิด
จากเงินดงักล่าวหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

Identification data (ขอ้มูล
เก่ียวกบัการระบุทราบ
ตวัตน) 

The term identification data refers to reliable, independent 
source documents, data or information. 

คาํวา่ ข้อมลูระบทุราบตัวตน หมายถึง เอกสารจากแหล่ง
อิสระ ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเช่ือถือได ้

Intermediary financial 
institution (สถาบนัการเงิน
ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

International organizations International organisations are entities established by องคก์ารระหวา่งประเทศ หมายถึง หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตาม



(องคก์ารระหวา่งประเทศ) formal political agreements between their member States 
that have the status of international treaties; their existence 
is recognised by law in their member countries; and they 
are not treated as resident institutional units of the 
countries in which they are located. Examples of 
international organisations include the United Nations and 
affiliated international organisations such as the 
International Maritime Organisation; regional international 
organisations such as the Council of Europe, institutions of 
the European Union, the Organization for Security and 
Cooperation in Europe and the Organization of American 
States; military international organisations such as the 
North Atlantic Treaty Organization, and economic 
organisations such as the World Trade Organisation or the 
Association of Southeast Asian Nations, etc. 

ขอ้ตกลงทางการเมืองอยา่งเป็นทางการระหวา่งประเทศ
สมาชิกท่ีมีสถานะเป็นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ องคก์าร
ระหวง่ประเทศเหล่าน้ีไดรั้บการรับรองจากกฎหมายของ
ประเทศสมาชิก องคก์รระหวา่งประเทศเหล่าน้ีไม่ถือวา่เป็น
สถาบนัของประเทศท่ีองคก์ารตั้งอยู ่ตวัอยา่งขององคก์ร
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ องคก์ารสหประชาชาติและองคก์าร
ระหวา่งประเทศในเครือสหประชาชาติ เช่น องคก์ารเดินเรือ
ระหวา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศระดบัภูมิภาค เช่น 
สภาแห่งยโุรป สถาบนัต่างๆ ของสหภาพยโุรป องคก์ารเพื่อ
ความมัน่คงและการร่วมมือในยโุรป และองคก์ารรัฐ
อเมริกนั องคก์ารระหวา่งประเทศทางทหาร เช่น องคก์าร
สนธิสญัญาแอตแลนติคเหนือ องคก์ารทางเศรษฐกิจ เช่น 
องคก์ารการคา้โลก หรือสมาคมประชาติเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

Law (กฎหมาย) Please refer to the Note on the Legal Basis of requirements 
on Financial Institutions and DNFBPs. 

โปรดดูหมายเหตุเก่ียวกบัฐานกฎหมายของขอ้กาํหนดวา่
ดว้ยสถาบนัการเงิน และ DNFBPs 

Legal arrangements (บุคคล
ท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย) 

Legal arrangements refers to express trusts or other 
similar legal arrangements. Examples of other similar 
arrangements (for AML/CFT purposes) include fiducie, 
treuhand and fideicomiso. 

บคุคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย หมายถึง ทรัสตโ์ดยแจง้
ชดั หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งของบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมายอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั (ในเร่ืองของ AML/CFT) นั้น 
รวมถึง หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ คือ fiducie 
treuhand และ fideicomiso  

Legal person (นิติบคุคล) Legal persons refers to any entities other than natural 
persons that can establish a permanent customer 
relationship with a financial institution or otherwise own 
property. This can include companies, bodies corporate, 
foundations, anstalt, partnerships, or associations and other 
relevantly similar entities. 

นิติบคุคล หมายถึง หน่วยงานใดๆท่ีไม่ใช่บุคคลธรรมดา แต่
สามารถสร้างความสมัพนัธ์ถาวรในฐานะเป็นลูกคา้กบั
สถาบนัการเงิน หรือ ไม่กส็ามารถเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นได ้ 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวน้ีจะรวมถึงบริษทั บรรษทั มูลนิธิ สถาบนั 
หา้งหุน้ส่วน หรือ สมาคมและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึง
และเก่ียวขอ้ง 

Money laundering offence 
(ความผิดฐานฟอกเงิน) 

References (except in Recommendation 3) to a money 
laundering offence refer not only to the primary offence or 
offences, but also to ancillary offences. 

การอา้งถึง (ยกเวน้ เฉพาะในขอ้แนะนาํท่ี 3) ความผิดฐาน
ฟอกเงิน ไม่ไดห้มายถึงแต่เฉพาะความผดิหลกัอยา่งเดียว 
หรือหลายความผดิ แต่หมายถึงความผดิท่ีเป็นส่วนประกอบ
ดว้ย  

Money or value transfer 
service (บริการในการโอน
เงิน) 

Money or value transfer services (MVTS) refers to 
financial services that involve the acceptance of cash, 
cheques, other monetary instruments or other stores of 
value and the payment of a corresponding sum in cash or 
other form to a beneficiary by means of a communication, 
message, transfer, or through a clearing network to which 
the MVTS provider belongs. Transactions performed by 
such services can involve one or more intermediaries and a 
final payment to a third party, and may include any new 
payment methods. Sometimes these services have ties to 
particular geographic regions and are described using a 
variety of specific terms, including hawala, hundi, and fei-
chen. 

บริการการโอนเงินหรือส่ิงท่ีมีมลูค่าเงิน (MVTS) หมายถึง 
บริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับเงินสด เช็ค ตราสาร
การเงินอ่ืนๆ หรือส่ิงท่ีเกบ็มลูค่าเงิน และการชาํระเป็นเงิน
สดในจาํนวนท่ีตรงกนัหรือในรูปแบบอ่ืนใหแ้ก่ผูรั้บ
ผลประโยชน์ดว้ยวธีิการส่ือสาร ใชข้อ้ความ โอน หรือผา่น
เครือข่ายการชาํระบญัชีท่ี MVTS เป็นส่วนหน่ึงของ
เครือข่ายดงักล่าว ธุรกรรมท่ีดาํเนินการโดยบริการดงักล่าว
อาจจะเก่ียวกบัคนกลางหน่ึงคนหรือมากกวา่หน่ึงข้ึนไป 
และการชาํระเงินขั้นสุดทา้ยใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม และอาจจะ
รวมถึงวธีิการชาํระเงินวธีิใหม่ดว้ย บางคร้ังบริการเหล่าน้ีมี
ความสมัพนัธ์โยงอยูก่บัเขตภูมิศาสตร์แห่งหน่ึงแห่งใด
โดยเฉพาะและมีคาํอธิบายโดยใชศ้พัทเ์ฉพาะต่าง ๆ รวมถึง
คาํวา่ hawala, hundi และ fei-chen 
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Non-conviction based 
confiscation (การริบทรัพย์
ทางแพ่ง) 

Non-conviction based confiscation means confiscation 
through judicial procedures related to a criminal offence 
for which a criminal conviction is not required. 

การริบทรัพยท์างแพง่ หมายถึง การริบทรัพยโ์ดยผา่น
กระบวนพิจารณาของฝ่ายตุลาการท่ีเก่ียวกบัความผดิทาง
อาญา ซ่ึงไม่จาํเป็นจะตอ้งมีคาํพิพากษาวา่มีความผดิทาง
อาญา  

Non-profit organizations 
(องค์การไม่แสวงหากาํไร) 

Please refer to the IN to Recommendation 8. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 8 

Originator   (ผู้ส่งเงินจาก
ต้นทาง) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Ordering financial 
institution (สถาบันการเงิน
ท่ีออกคาํส่ังโอนเงิน) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Payable-through accounts 
(การชาํระเงินผ่านบัญชี
โดยตรง) 

Please refer to the IN to Recommendation 12. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 12 

Physical cross-border (การ
ขนส่งระหว่างประเทศทาง
ภายภาพ) 

Please refer to the IN. to Recommendation 32. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 32 

Politically Exposed persons 
(PEPs) (บคุคลท่ีมี
สถานภาพทางการเมือง-
PEPs) 

Foreign PEPs are individuals who are or have been 
entrusted with prominent public functions by a foreign 
country, for example Heads of State or of government, 
senior politicians, senior government, judicial or military 
officials, senior executives of state owned corporations, 
important political party officials. 
Domestic PEPs are individuals who are or have been 
entrusted domestically with prominent public functions, 
for example Heads of State or of government, senior 
politicians, senior government, judicial or military 
officials, senior executives of state owned corporations, 
important political party officials. 
Persons who are or have been entrusted with a prominent 
function by an international organisation refers to 
members of senior management, i.e. directors, deputy 
directors and members of the board or equivalent 
functions. 
The definition of PEPs is not intended to cover middle 
ranking or more junior individuals in the foregoing 
categories. 

PEP ต่างประเทศ คือบุคคลท่ีไดรั้บหรือเคยไดรั้บมอบหมาย
ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงในต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐ 
หรือ หวัหนา้คณะรัฐบาล นกัการเมืองอาวโุส หรือ 
ขา้ราชการอาวโุส เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายทหาร
ระดบัอาวโุส ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีสาํคญัของพรรคการเมือง 
PEP ภายในประเทศ หมายถึง บุคคลท่ีมอบหมายหรือเคย
ไดรั้บมอบหมาย ใหด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูงในประเทศ เช่น 
ประมุขของประเทศ หวัหนา้คณะรัฐบาล นกัการเมือง
อาวโุส ขา้ราชการอาวโุส เจา้หนา้ท่ีรับดบัอาวโุสฝ่ายตุลา
การหรือฝ่ายทหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีสาํคญัของพรรคการเมือง  
บคุคลผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมายให้
ดาํรงตาํแหน่งระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศ หมายถึง 
สมาชิกของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารชั้นสูง เช่น 
กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหารและสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูท่ี้มีตาํแหน่งเท่าเทียมกบัระดบั
ดงักล่าว  
คาํจาํกดัความของ PEPs ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะใหห้มายถึง
เจา้หนา้ท่ีระดบักลาง หรือเจา้หนา้ท่ีผูน้อ้ยในประเภทต่างๆ 
ของบุคคลท่ีกล่าวถึงมาแลว้ขา้งตน้ 

Proceeds (รายได)้ Proceeds refers to any property derived from or obtained, 
directly or indirectly, through the commission of an 
offence. 

รายได้ หมายถึงทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีไดจ้าก หรือรับมาจากการ
กระทาํความผดิไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

Property (ทรัพยสิ์น) Property means assets of every kind, whether corporeal or 
incorporeal, moveable or immoveable, tangible or 
intangible, and legal documents or instruments evidencing 
title to, or interest in such assets. 

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพยสิ์นทุกประเภท ไม่วา่จะเป็น
ทรัพยสิ์นมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง มีตวัตนหรือไม่มีตวัตน 
เคล่ือนท่ีไดห้รือเคล่ือนท่ีไม่ได ้และหมายถึงเอกสารท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ ตราสารท่ีเป็นหลกัฐานพยานของ



กรรมสิทธ์ิ หรือผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้น 
Qualifying wire transfers 
(การโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
คุณสมบติั) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Reasonable measures 
(มาตรการท่ีสมควรแก่เหตุ) 

The term Reasonable Measures means: appropriate 
measures which are commensurate with the money 
laundering or terrorist financing risks. 

มาตรการท่ีสมควรแก่เหต ุหมายถึงมาตรการท่ีเหมาะสมซ่ึง
เท่าเทียมกบัความเส่ียงของ ML หรือความเส่ียงของการให ้
TF  

Related to terrorist 
financing or money 
laundering (เก่ียวขอ้งกบั TF 
หรือ ML ) 

Please refer to the IN. to Recommendation 32. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 32 

Required (กาํหนด ใหมี้/ทาํ
ตาม) 

Please refer to the IN to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Risk (ความเส่ียง) All references to risk refer to the risk of money laundering 
and/or terrorist financing. This term should be read in 
conjunction with the Interpretive Note to Recommendation 
1. 

ขอ้อา้งอิงถึง ความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกบั ML 
และ/หรือ เก่ียวกบัการให ้TF ศพัทน้ี์ควรจะอ่านควบคู่ไปกบั
คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้แนะนาํท่ี 1 

Satisfied (พอใจ) Where reference is made to a financial institution being 
satisfied as to a matter, that institution must be able to 
justify its assessment to competent authorities. 

ในกรณีท่ีมีการอา้งถึงวา่ สถาบนัการเงินมีความ พอใจ 
เก่ียวกบักบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น หมายความวา่ สถาบนั
ดงักล่าว จะตอ้งสามารถอา้งเหตุผลเก่ียวกบัการประเมินของ
ตนต่อหน่วยงานผูมี้อาํนาจได ้

Seize (ยดึ) The term seize means to prohibit the transfer, conversion, 
disposition or movement of property on the basis of an 
action initiated by a competent authority or a court under a 
freezing mechanism. However, unlike a freezing action, a 
seizure is effected by a mechanism that allows the 
competent authority or court to take control of specified 
property. The seized property remains the property of the 
natural or legal person(s) that holds an interest in the 
specified property at the time of the seizure, although the 
competent authority or court will often take over 
possession, administration or management of the seized 
property. 

คาํวา่ ยึด แปลวา่ หา้มการโอน การดดัแปลง การจาํหน่าย 
หรือการโยกยา้ยทรัพยสิ์น โดยอาศยัการกระทาํท่ีหน่วยงาน
ผูมี้อาํนาจหรือศาลเป็นผูริ้เร่ิมในการดาํเนินการตามกลไกใน
การอายดั อยา่งไรกต็าม การยดึซ่ึงไม่เหมือนการอายดันั้น 
ดาํเนินการโดยใชก้ลไกท่ีเอ้ือใหห้น่วยงานผูมี้อาํนาจ หรือ 
ศาล เขา้ควบคุมทรัพยสิ์นท่ีระบุเป็นการเฉพาะนั้น ทรัพยสิ์น
ท่ีถูกยดึจะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท่ีมีผลประโยชน์อยูใ่นทรัพยสิ์นท่ีระบุนั้น ณ เวลาท่ี
ถูกยดึ ถึงแมว้า่หน่วยงานผูมี้อาํนาจหรือศาล มกัจะเขา้ไป
ครอบครอง บริหารหรือจดัการทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึดงักล่าวนั้น 

Self-regulatory body (SRB) 
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล
ตวัเอง 

A SRB is a body that represents a profession (e.g. lawyers, 
notaries, other independent legal professionals or 
accountants), and which is made up of members from the 
profession, has a role in regulating the persons that are 
qualified to enter and who practise in the profession, and 
also performs certain supervisory or monitoring type 
functions. Such bodies should enforce rules to ensure that 
high ethical and moral standards are maintained by those 
practicing the profession. 

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตวัเอง คือ หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนวชิาชีพ (เช่น ทนายความ ผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือ
และเอกสาร ตลอดจนผูป้ระกอบวชิาชีพอิสระทางกฎหมาย
อ่ืนๆ หรือนกับญัชี) ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจากสาขา
วชิาชีพของตน และมีบทบาทในการกาํกบัดูแลบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีจะเขา้มาสู่วชิาชีพและประกอบวชิาชีพดว้ย
ความรู้ในสาขาวชิานั้น และทาํหนา้ท่ีบางอยา่งในการ
ควบคุมดูแลหรือติดตามตรวจสอบ หน่วยงานดงักล่าวน้ีควร
บงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูท่ี้เขา้มาอยูใ่นสาขา
วชิาชีพน้ี มีการรักษามาตรฐานจริยธรรมและศีลธรรมไวใ้น
ระดบัสูง 

Serial Payment (การชาํระ Please refer to the IN. to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 
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เงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
โดยตรง) 
Settlor (ผูก่้อตั้ง ทรัสต)์ Settlors are natural or legal persons who transfer 

ownership of their assets to trustees by means of a trust 
deed or similar arrangement. 

ผู้ก่อต้ังทรัสต์ คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูซ่ึ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของตนไปใหแ้ก่ผูจ้ดัการทรัสต ์โดย
การทาํเป็นเอกสารมอบอาํนาจใหแ้ก่ทรัสตี หรือ การตกลงท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

Shell bank (ธนาคารบงั
หนา้) 

Shell bank means a bank that has no physical presence in 
the country in which it is incorporated and licensed, and 
which is unaffiliated with a regulated financial group that 
is subject to effective consolidated supervision. 
Physical presence means meaningful mind and 
management located within a country. The existence 
simply of a local agent or low level staff does not 
constitute physical presence. 

ธนาคารบังหน้า หมายถึง ธนาคารท่ีไม่มีตวัตนทางกายภาพ
อยูใ่นประเทศท่ีธนาคารดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งและไดรั้บ
ใบอนุญาต และเป็นธนาคารท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบักลุ่ม
สถาบนัการเงินท่ีถูกกาํกบัดูแล และอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมดูแลท่ีเป็นปึกแผน่และมีประสิทธิผล  
คาํวา่ มีตัวตนทางกายภาพ หมายความวา่ มีทีมบริหาร
จดัการท่ีมีการเอาใจใส่ดูแล ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศนั้น แต่การมี
ตวัแทนท่ีเป็นคนในประเทศนั้นหรือมีเจา้หนา้ท่ีระดบัล่าง
อยูใ่นประเทศนั้น ไม่ถือวา่เป็นการอยูอ่ยา่งมีตวัตน 

Should (ควร) For the purposes of assessing compliance with the FATF 
Recommendations, the word should has the same meaning 
as must. 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการประเมินการปฏิบติั
ตามขอ้แนะนาํ FATF นั้น คาํวา่ ควร มีความหมายเท่ากบัคาํ
วา่ ต้อง  

Straight-through proce-
ssing (การนาํผา่น
กระบวนการหรือกรรมวธีิ
ผา่นตลอด) 

Please refer to the IN. to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

Supervisors (ผูค้วบคุมดูแล) Supervisors refers to the designated competent authorities 
or non-public bodies with responsibilities aimed at 
ensuring compliance by financial institutions (“financial 
supervisors”119) and/or DNFBPs with requirements to 
combat money laundering and terrorist financing. Non-
public bodies (which could include certain types of SRBs) 
should have the power to supervise and sanction financial 
institutions or DNFBPs in relation to the AML/CFT 
requirements. These nonpublic bodies should also be 
empowered by law to exercise the functions they perform, 
and be supervised by a competent authority in relation to 
such functions. 

ผู้ควบคุมดูแล หมายถึง หน่วยงานผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย หรือ หน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการกาํกบัตรวจสอบการปฏิบติัของสถาบนั
การเงิน (ผู้ควบคุมดูแลทางการเงิน120 ) และ/หรือ DNFBPs 
ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการต่อตา้น ML และ TF หน่วยงานท่ี
ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ (ซ่ึงอาจจะรวมถึงหน่วยงานหรือองคก์ร
ท่ีกาํกบัดูแลตวัเองบางประเภท) ควรมีอาํนาจควบคุมดูแล
และลงโทษสถาบนัการเงิน หรือ DNFBPs ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML 
และการต่อตา้น TF หน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานรัฐเหล่าน้ี
ควรมีอาํนาจทางกฎหมายท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตน และอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าว 

Targeted financial 
sanctions (การลงโทษทาง
การเงินท่ีมีการกาํหนด
เป้าหมาย) 

The term targeted financial sanctions means both asset 
freezing and prohibitions to prevent funds or other assets 
from being made available, directly or indirectly, for the 
benefit of designated persons and entities. 

คาํวา่ การลงโทษทางการเงินท่ีมีการกาํหนดเป้าหมาย 
หมายถึง การอายดัทรัพยสิ์นและขอ้หา้มทั้งหลายท่ีจะ
ป้องกนัมิใหมี้เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่บุคคลและ
หน่วยงานท่ีถูกกาํหนด ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

Terrorist (ผูก่้อการร้าย) The term terrorist refers to any natural person who: (i) 
commits, or attempts to commit, terrorist acts by any 
means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully; (ii) 
participates as an accomplice in terrorist acts ; (iii) 

ผู้ก่อการร้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ผูซ่ึ้ง (i) กระทาํ
หรือพยายามท่ีจะกระทาํการก่อการร้ายดว้ยวธีิใดๆ ไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยผดิกฎหมายหรือดว้ยเจตนา 
(ii) เป็นบุคคลท่ีเขา้ร่วมในฐานะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ

                                                            
119 Including Core Principles supervisors who carry out supervisory functions that are related to the implementation of the FATF Recommendations. 
120 รวมถึงผูค้วบคุมดูแลท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการสาํคญั ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลท่ีเก่ียวโยงกบัการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ FATF  



organises or directs others to commit terrorist acts ; or (iv) 
contributes to the commission of terrorist acts by a group 
of persons acting with a common purpose where the 
contribution is made intentionally and with the aim of 
furthering the terrorist act or with the knowledge of the 
intention of the group to commit a terrorist act. 

กระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย (iii) ผูก่้อการ หรือ สัง่ใหค้น
อ่ืนกระทาํการอนัเป็นการก่อการร้าย หรือ (iv) มีส่วนสมทบ
ในการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย โดยกลุ่มบุคคลท่ีลงมือ
กระทาํโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั และการมีส่วนสมทบ
ดงักล่าวนั้นกก็ระทาํโดยเจตนาและโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
กระทาํการก่อการร้ายต่อไปหรือโดยทราบถึงเจตนาของ
กลุ่มท่ีจะกระทาํการก่อการร้าย 

Terrorist act (การกระทาํอนั
เป็นการก่อการร้าย) 

A terrorist act includes: 
(a) an act which constitutes an offence within the scope of, 
and as defined in one of the following treaties: (i) 
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft (1970); (ii) Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971); 
(iii) Convention on the Prevention and Punishment of 
Crimes against Internationally Protected Persons, 
including Diplomatic Agents (1973); (iv) International 
Convention against the Taking of Hostages (1979); (v) 
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
(1980); (vi) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts 
of Violence at Airports Serving International Civil 
Aviation, supplementary to the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation (1988); (vii) Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 
(2005); (viii) Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the 
Continental Shelf (2005); (ix) International Convention for 
the Suppression of Terrorist Bombings (1997); and (x) 
International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism (1999). 
(b) any other act intended to cause death or serious bodily 
injury to a civilian, or to any other person not taking an 
active part in the hostilities in a situation of armed conflict, 
when the purpose of such act, by its nature or context, is to 
intimidate a population, or to compel a Government or an 
international organisation to do or to abstain from doing 
any act. 

การกระทาํอันเป็นการก่อการร้าย มีความหมายรวมถึงการ
กระทาํดงัต่อไปน้ี 
(a) การกระทาํซ่ึงประกอบเป็นความผดิภายในขอบข่ายและ
คาํจาํกดัความของสนธิสญัญาฉบบัหน่ึงฉบบัใดในบรรดา
สนธิสญัญาทั้งหลาย ดงัต่อไปน้ี (i) อนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ปราบปรามการยดึอากาศยานโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (ค.ศ.
1970); (ii) อนุสญัญาวา่ดว้ยการปราบปรามการกระทาํโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมายต่อความปลอดภยัของการบินพลเรือน 
(ค.ศ.1971); (iii) อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัและการ
ลงโทษแก่อาชญากรรมท่ีกระทาํต่อบุคคลผูไ้ดรั้บการ
คุม้ครองระหวา่งประเทศ รวมถึงตวัแทนทางการฑูต (ค.ศ.
1973); (iv) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการต่อตา้นการ
ยดึตวัประกนั (ค.ศ. 1979): (v) อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนั
วตัถุนิวเคลียร์ทางกายภาพ (ค.ศ.1980); (vi) พิธีสารวา่ดว้ย
การปราบปรามการกระทาํท่ีใชค้วามรุนแรงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ณ ท่าอากาศยานท่ีใหบ้ริการแก่การบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นพิธีสารเสริมอนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ปราบปรามการกระทาํโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่อความ
ปลอดภยัของการบินพลเรือน (ค.ศ. 1988); (vii) อนุสญัญา
วา่ดว้ยการปราบปรามการกระทาํอนัมิชอบดว้ยกฎหมายต่อ
ความปลอดภยัของการเดินเรือทางทะเล (ค.ศ. 2005); (viii) 
พิธีสารวา่ดว้ยการปราบปรามการกระทาํอนัมิชอบดว้ย
กฎหมายต่อความปลอดภยัของแท่นท่ีติดตั้งตายตวัในเขต
ไหล่ทะเล (ค.ศ. 2005); (ix) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยการปราบปรามการวางระเบิดของผูก่้อการร้าย (ค.ศ. 
1997); และ (x) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
ปราบปรามการให ้TF  (ค.ศ.1999) 
(b) การกระทาํอ่ืนใดท่ีมีเจตนาท่ีจะก่อใหเ้กิดการเสียชีวติ
หรือการไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายอยา่งร้ายแรงแก่พลเรือน
หรือแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการทาํ
สงครามในสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวธุ เม่ือ
วตัถุประสงคข์องการกระทาํดงักล่าวทั้งลกัษณะและบริบท
ของการกระทาํกเ็พื่อข่มขู่ประชากร หรือเพื่อบงัคบัให้
รัฐบาลหรือองคก์รระหวา่งประเทศใหก้ระทาํหรือละเวน้
จากการกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

Terrorist financing (การ
สนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย) 

Terrorist financing is the financing of terrorist acts, and of 
terrorists and terrorist organisations. 

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง การ
ใหเ้งินสนบัสนุนการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย และการ
ใหเ้งินสนบัสนุนผูก่้อการร้ายและองคก์รก่อการร้าย 

Terrorist financing offence References (except in Recommendation 4) to a terrorist การอา้งอิง (ยกเวน้ในขอ้แนะนาํท่ี 4) ถึงความผิดฐานการ
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(ความผดิฐานการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย) 

financing offence refer not only to the primary offence or 
offences, but also to ancillary offences. 

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่ไดห้มายถึง
เฉพาะความผดิหลกัอยา่งหน่ึงหรือความผดิหลกัหลายอยา่ง 
แต่หมายถึงความผดิระดบัรองดว้ย 

Terrorist organization 
(องคก์รก่อการร้าย) 

The term terrorist organisation refers to any group of 
terrorists that: (i) commits, or attempts to commit, terrorist 
acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and 
wilfully; (ii) participates as an accomplice in terrorist acts; 
(iii) organises or directs others to commit terrorist acts; or 
(iv) contributes to the commission of terrorist acts by a 
group of persons acting with a common purpose where the 
contribution is made intentionally and with the aim of 
furthering the terrorist act or with the knowledge of the 
intention of the group to commit a terrorist act. 

คาํวา่ องค์กรก่อการร้าย หมายถึง กลุ่มผูก่้อการร้ายใดๆ ท่ี (i) 
กระทาํหรือพยายามกระทาํการอนัเป็นการก่อการร้ายดว้ยวธีิ
ใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มโดยมิชอบดว้ยกฎหมายและ
โดยเจตนา; (ii) เขา้ร่วมในฐานะผูร่้วมกระทาํความผดิ ใน
การกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย; (iii) ก่อการหรือสัง่การ
ใหผู้อ่ื้นกระทาํการอนัเป็นการก่อการร้าย; หรือ (iv) มีส่วน
สมทบในการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย โดยกลุ่มบุคคล
ท่ีดาํเนินการโดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนัโดยการมีส่วน
สมทบดงักล่าวนั้นกระทาํโดยเจตนาและดว้ยจุดมุ่งหมายท่ี
จะส่งเสริมการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายใหลุ้ล่วงไป 
หรือโดยท่ีรู้ถึงความตั้งใจของกลุ่มท่ีจะกระทาํการอนัเป็น
การก่อการร้าย 

Third parties (บุคคลท่ีสาม) For the purposes of Recommendations 6 and 7, the term 
third parties includes, but is not limited to, financial 
institutions and DNFBPs. 
Please also refer to the IN to Recommendation 17. 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้แนะนาํท่ี 6 และ 7 
คาํวา่ บคุคลท่ีสาม ใหห้มายความรวมถึงแต่มิไดจ้าํกดัอยู่
เฉพาะสถาบนัการเงินทั้งหลาย และ DNFBPs 
โปรดดูขอ้แนะนาํท่ี 17 ดว้ย 

Trustee (กรรมการ ทรัสตี) The terms trust and trustee should be understood as 
described in and consistent with Article 2 of the Hague 
Convention on the law applicable to trusts and their 
recognition121. 
Trustees may be professional (e.g. depending on the 
jurisdiction, a lawyer or trust company) if they are paid to 
act as a trustee in the course of their business, or non-
professional (e.g. a person acting without reward on behalf 
of family). 

คาํวา่ ทรัสต์ และผู้จัดการทรัสต์ ควรเขา้ใจตามท่ีอธิบายและ
สอดคลอ้งกบัมาตรา 2 ของอนุสญัญากรุงเฮกวา่ดว้ย
กฎหมายท่ีใชก้บั ทรัสตแ์ละการยอมรับทรัสตด์งักล่าว122 
ผูจ้ดัการทรัสต ์อาจจะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (เช่น ข้ึนอยูก่บั
ประเทศ ทนายความ หรือ บริษทัทรัสต)์ กไ็ดถ้า้ผูจ้ดัการท
รัสตเ์หล่านั้นไดรั้บค่าจา้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทรัสตซ่ึ์ง
เป็นการทาํธุรกิจของพวกเขา หรืออาจจะไม่ใช่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพ (เช่น บุคคลท่ีกระทาํการในนามของครอบครัวโดย
ไม่มีส่ิงตอบแทน) 

Unique transaction 
reference number 
(หมายเลขอา้งอิงท่ีมี

Please refer to the IN. to Recommendation 16. โปรดดูคาํอธิบายเพิม่เติมขอ้แนะนาํท่ี 16 

                                                            
121 Article 2 of the Hague Convention reads as follows: 
For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created – inter-vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been 
placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. 
A trust has the following characteristics - 
a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate; 
b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; 
c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and 
the special duties imposed upon him by law. 
The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the 
existence of a trust. 
122 มาตรา 2 ของอนุสญัญากรุงเฮกมีใจความวา่: 
เพ่ือวัตถปุระสงค์ของมาตรานี ้คาํว่า “ทรัสต์” หมายถึง ความสัมพันธ์ทางกฎหมายท่ีบคุคล หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์ จัดตั้งขึน้ในระหว่างท่ีมีชีวิต หรือเม่ือเสียชีวิตและมีการ
ดาํเนินการให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทรัสต์ เพ่ือประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือเพ่ือวัตถปุระสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ 
ทรัสต์ ลกัษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
a) ทรัพย์สิน ประกอบเป็นกองทุนท่ีแยกต่างหาก และไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกองมรดกของผู้จัดการทรัสต์เอง 
b) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของทรัสต์อยู่ในช่ือของผู้จัดการทรัสต์ หรือในช่ือของอีกบคุคลหน่ึงท่ีดาํเนินการในนามของผู้จัดการทรัสต์ 
c) ผู้จัดการทรัสต์มีอาํนาจและหน้าท่ี ซ่ึงเขาต้องรับผิดชอบในการจัดการ, ใช้ประโยชน์, หรือจาํหน่ายทรัพย์สินให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงของทรัสต์และตามหน้าท่ี
พิเศษท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 
การท่ีผู้ก่อตั้งทรัสต์ สงวนสิทธิและอาํนาจบางประการและการท่ีผู้จัดการทรัสต์เองอาจมีสิทธิบางประการในฐานะท่ีเป็นผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงไม่จาํเป็นว่าจะต้องขดัต่อ
การมีทรัสต์ 



สญัลกัษณ์เฉพาะสาํหรับ
ธุรกรรม) 
Without delay (โดยมิชกัชา้) The phrase without delay means, ideally, within a matter 

of hours of a designation by the United Nations Security 
Council or its relevant Sanctions Committee (e.g. the 1267 
Committee, the 1988 Committee, the 1718 Sanctions 
Committee or the 1737 Sanctions Committee). For the 
purposes of S/RES/1373(2001), the phrase without delay 
means upon having reasonable grounds, or a reasonable 
basis, to suspect or believe that a person or entity is a 
terrorist, one who finances terrorism or a terrorist 
organisation. In both cases, the phrase without delay 
should be interpreted in the context of the need to prevent 
the flight or dissipation of funds or other assets which are 
linked to terrorists, terrorist organisations, those who 
finance terrorism, and to the financing of proliferation of 
weapons of mass destruction, and the need for global, 
concerted action to interdict and disrupt their flow swiftly. 

วลีท่ีวา่ โดยมิชักช้า หมายความวา่ ภายในไม่ก่ีชัว่โมงของ
การประกาศกาํหนด โดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติหรือคณะกรรมการลงโทษท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น 
คณะกรรมการตามมติ 1267 คณะกรรมการตามมติ 1988 
คณะกรรมการลงโทษตามมติ 1718 หรือ คณะกรรมการ
ลงโทษตามมติ 1737) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของมติคณะมนตรีความมัน่คงท่ี 1373 (ค.ศ. 2001) วลีท่ีวา่ 
โดยมิชักช้า หมายถึง เม่ือมีเหตุอนัควรสงสยัหรือเช่ือวา่ 
บุคคลหรือหน่วยงานนั้นเป็นผูก่้อการร้าย และเป็นบุคคล
ผูใ้ห ้TF หรือเป็นองคก์รก่อการร้าย ในทั้งสองกรณี วลีท่ีวา่ 
โดยมิชักช้า ควรตีความในบริบทท่ีมีความตอ้งการจะ
ป้องกนัการไหลออกหรือการค่อยๆสูญหายไปของเงิน หรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบัผูก่้อการร้าย กบัองคก์รก่อการ
ร้าย กบับุคคลผูใ้ห ้TF  และกบัการใหเ้งินสนบัสนุนการ
แพร่ขยายอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง  และควรตีความใน
บริบทของความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระทาํอนัเป็นการรวม
พลงัทัว่โลกเพ่ือสกดักั้นและระงบัยบัย ั้งกระแสของเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอยา่งรวดเร็ว 
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 TABLE OF ACRONYMS สารบญัช่ืออกัษรยอ่ 
AML/CFT  Anti-Money Laundering / Countering the Financing of 

Terrorism 
(also used for Combating the financing of terrorism) 

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

BNI Bearer-Negotiable Instrument ตราสารผูท้รงเปล่ียนมือได/้ตราสารผูถื้อเปล่ียนมือได ้
CDD Customer Due Diligence การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
DNFBP Designated Non-Financial Business or Profession ธุรกิจและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
FATF Financial Action Task Force คณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินมาตรการทางการเงิน 
FIU Financial Intelligence Unit หน่วยข่าวกรองทางการเงิน  
IN Interpretive Note คาํอธิบายเพิ่มเติม 
ML Money Laundering การฟอกเงิน 
MVTS Money or Value Transfer Service(s) บริการการโอนมูลค่าเงิน 
NPO Non-Profit  Organization องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร  
Palermo Convention The United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime 2000 
อนุสญัญาพาเลอโม (อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
ต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ค.ศ.2000) 

PEP  Politically Exposed Person บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 
R. Recommendation ขอ้แนะนาํ (หมายถึงขอ้แนะนาํ FATF) 
RBA Risk-Based Approach กระบวนการบริหารความเส่ียง 
SR. Special Recommendation ขอ้แนะนาํพิเศษ 
SRO Self-Regulatory Organisation องคก์รกาํกบัดูแลตนเอง 
STR Suspicious Transaction Report รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 
TCSP Trust and Company Service Provider ผูใ้หบ้ริการทรัสตแ์ละบริษทั 
Terrorist Financing 
Convention 

The International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism 1999 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายค.ศ. 1999 

UN United Nations สหประชาชาติ 
Vienna Convention  The United Nations Convention against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 
อนุสญัญาเวยีนนา (อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
ต่อตา้นการคา้ยาเสพติดผดิกฎหมายและสารออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท) 

 
  



 

ANNEX: FATF GUIDANCE DOCUMENTS ภาคผนวก เอกสารแนวทางของ FATF 
Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial 
Institutions and Other Persons (June 1998). 

แนวทางสาํหรับหลกัปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการแสดงความเห็นต่อสถาบนั
การเงินท่ีมีหนา้ท่ีในการรายงานและบุคคลอ่ืนๆ (มิถุนายน 1998) 

Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing (April 
2002). 

คู่มือสาํหรับสถาบนัการเงินในการตรวจจบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (เมษายน 2002) 

International Best Practices: Combating the Abuse of Non-Profit 
Organisations (October 2002). 

หลกัปฏิบติัระหวา่งประเทศท่ีดีในการต่อตา้นการใชอ้งคก์รไม่แสวงกาํไร
ไปในทางท่ีผดิ (ตุลาคม 2002) 

International Best Practices: Combating the Abuse of Alternative 
Remittance Systems (June 2003). 

หลกัปฏิบติัสากลท่ีดีในการต่อตา้นการใชร้ะบบการส่งเงินทางเลือกไป
ในทางท่ีผดิ (มิถุนายน 2003) 

The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security 
Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction (June 2007). 

การปฏิบติัตามบทบญัญติัทางการเงินของญติัคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติในการต่อตา้นการแพร่ขยายของอาวธุท่ีมีพลงัทาํลายลา้งสูง 
(มิถุนายน 2007) 

Guidance on the Risk-Based Approach (June 2007 - October 2009). คู่มือวา่ดว้ยวธีิการใชก้ารประเมินความเส่ียง (มิถุนายน 2007- ตุลาคม 2009) 
Nine documents including RBA Guidance for: 
- the Financial Sector; 
- Real Estate Agents; 
- Accountants; 
- TCSPs; 
- Dealers in precious metals and stones; 
- Casinos; 
- Legal Professionals; 
- Money Service Businesses; and 
- the Life Insurance Sector. 

เอกสาร 9 ฉบบัซ่ึงรวมถึงคู่มือเก่ียวกบั RBA สาํหรับภาคส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี 
- ภาคส่วนการเงิน 
- ตวัแทนซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
- นกับญัชี 
- ผูใ้หบ้ริการกองทุนทรัพยแ์ละบริษทั 
- ผูค้า้โลหะมีค่าและอญัมณี 
- คาสิโน 
- ผูป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 
- ธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงิน  
- ภาคส่วนการประกนัชีวติ 

The Implementation of Activity-Based Financial Prohibitions of United 
Nations Security Council Resolution 1737 (October 2007). 

เอกสารวา่ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้หา้มทางการเงินท่ีอาศยักิจกรรมเป็นหลกั
ตามญตัติ 1737 ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (ตุลาคม 
2007) 

Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the 
FATF Standards within Low Capacity Countries (February 2008). 

การสร้างขีดความสามารถในการประเมินซ่ึงกนัและกนัและการใช้
มาตรฐานของ FATF ภายในกลุ่มประเทศท่ีมีขีดความสามารถตํ่า 
(กมุภาพนัธ์ 2008) 

Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering (June 2008). เอกสารวา่ดว้ยหลกัปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการฟอกเงินผา่นการคา้ (มิถุนายน 
2008) 

The Implementation of Financial Provisions of UN Security Council 
Resolution 1803 (October 2008). 

การใชบ้ทบญัญติัทางการเงินของญตัติ 1803 ของคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติ (ตุลาคม 2008) 

International Best Practices: Freezing of Terrorist Assets (June 2009). หลกัปฏิบติัสากลท่ีดีในการอายดัทรัพยสิ์นของผูก่้อการร้าย (มิถุนายน 
2009) 

Best Practices Paper: Confiscation (R.3 & 38) (February 2010). เอกสารวา่ดว้ยหลกัปฏิบติัท่ีดีในการริบ (ขอ้แนะนาํท่ี 3 และ 38) 
(กมุภาพนัธ์ 2010) 

International Best Practices: Detecting and Preventing the Illicit Cross-
Border Transportation of Cash and Bearer Negotiable Instruments 
(February 2010). 

หลกัปฏิบติัระหวา่งประเทศท่ีดีในการตรวจสอบและป้องกนัการขนส่งเงิน
สดและตราสารผูถื้อท่ีเปล่ียนมือไดข้า้มแดนอยา่งผดิกฎหมาย (กมุภาพนัธ์ 
2010)  

International Best Practices: Managing the Anti-Money Laundering and 
Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax 
Compliance Programmes (October 2010). 

หลกัปฏิบติัสากลท่ีดีในการจดัการกบัแผนปฏิบติัตามกฎหมายภาษีดว้ย
ความสมคัรใจท่ีมีผลต่อนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
และต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และต่อตา้น TF 
(ตุลาคม 2010) 

FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing 
Measures and Financial Inclusion (June 2011). 

คู่มือ FATF วา่ดว้ยมาตรการวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
และต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการผนวกภาค
การเงิน (มิถุนายน 2011) 

 


