
                                            
 

   ๑ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

    

เรื่องเสร็จที่ กม. ๑/๒๕๖1 

บันทึกการตอบขอหารือ 

เรื่อง ขอซักซอมความเขาใจในการตีความและปฏิบัติตามกฎหมาย                                            

และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ                                             

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
     

 

 ที่มาของเรื่อง  

  ดวยสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ไดมีหนังสือที่ 0020/2560 ลงวันที่                     

12 มิถุนายน 2560 ขอซักซอมความเขาใจในการตีความและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่

มีอานุภาพทําลายลางสูง 

 ประเด็นขอหารือที่จะตองพิจารณา 

  ประเด็นที่ 1 กรณีผูที่มาทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนครั้งคราว กับบุคคล 

รับอนุญาต (Money Changer หรือ MC) ไมอยูในขายที่ MC ตองตรวจสอบรายชื่อหลังจากทําธุรกรรมแลว

ตามขอกําหนดของแบบรายงาน ปกร.04 อยางไรก็ตาม MC ตองตรวจสอบชื่อของบุคคลกลุมนี้ ซึ่งอาจเปนทั้ง

บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล วาเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง กอนทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเทานั้น โดยที่ไมจําเปนตองดําเนินการทํา name 

matching หลังจากทําธุรกรรมซื้อขายไปแลว ตามขอกําหนดของแบบ ปกร.04 

 ประเด็นที่ 2 ผูที่มาทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนครั้งคราว จะนับวาเปน 

“ลูกคา” โดยมีเกณฑการพิจารณา คือ มีการทําธุรกรรมตอเนื่องกันภายใน 24 ชั่วโมงเปนประจํา                         

หากพิจารณาวาเปน “ลูกคา” MC ตองมีการทํา name matching หลังจากทําธุรกรรมแลว ตามขอกําหนด

ของแบบรายงาน ปกร.04 

 ประเด็นที่ 3 การทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศกับคูคา ที่เปน MC และธนาคาร

พาณิชยตองมีการทํา name matching หลังจากทําธุรกรรมแลว ตามขอกําหนดของแบบรายงาน ปกร.04 

 ประเด็นที่ 4 การทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศกับคูคา ที่เปน MC และธนาคาร

พาณิชย ไดรับการผอนผัน ไมตองรายงานแบบธุรกรรมเงินสด ปปง.1-01 แตถาเปนการทําธุรกรรมซื้อขาย

เงินตราตางประเทศกับผูที่มาทําธุรกรรมเปนครั้งคราว หรือ ผูที่เขาขายเปน “ลูกคา” ตองรายงานแบบธุรกรรม
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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เงินสด ปปง.1-01 ตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบของพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 ขอพิจารณา 

 สํานักงาน ปปง. พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 

 ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องกําหนดนโยบายในการ

ประเมินความเสี่ยงและการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงขอ ๒ (๑) (ข) กําหนดใหผูมีหนาที่

รายงานกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับจากสํานักงาน 

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาและผูที่ทํา

ธุรกรรมเปนครั้งคราวทั้งหมดอยางสมํ่าเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา 

 นอกจากนี้ ผูมีหนาที่รายงานจะตองตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกอนที่จะสราง

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว และถึงแมวาผูมีหนาที่รายงานไดตรวจสอบ

แลวและไดทําธุรกรรมเปนที่เรียบรอยแลว ในกรณีของลูกคา ผูมีหนาที่รายงานก็ยังตองตรวจรายชื่อบุคคลที ่

ถูกกําหนด๑ หลังจากผูมีหนาที่รายงานไดรับบุคคลดังกลาวเปนลูกคาอีกดวย ตามตามมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 255๙ ประกอบกับ ขอ ๑๙ (๓) ๒ แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ประเด็นที่ 1 ผูที่มาทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนครั้งคราวมีลักษณะการสราง

ความสัมพันธที่ไมตอเนื่อง ซึ่งถือวาเขานิยามคําวา “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว”๓ ตามกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น ความสัมพันธระหวางผูมีหนาที่รายงานกับ 

                                         
๑ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 บัญญัติวา “บุคคลที่ถูกกําหนด หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติ
ของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูงและสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคําสั่ง
ใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้” 
 ๒ ขอ ๑๙ (๓) แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติวา “การตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใหดําเนินการ ดังนี ้
 (๓) ตรวจสอบขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคากับขอมูลรายชื่อบุคคลคณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรซึง่มี
มติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายหรือเปนบุคคล 
ที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย” 
 ๓ ขอ ๓ แหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติวา “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” 
หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ โดยไมเคยจัดใหมีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่ม ี
การตกลงกันทางกฎหมายนั้นมากอน” 
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ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวจะยุติความสัมพันธในแตละครั้งแตละคราว ผูมีหนาที่รายงานจึงตองตรวจสอบ 
ผูที่มาทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนครั้งคราววาเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 ทุกครั้งกอนทําธุรกรรม 
 ประเด็นที่ 2 ผูที่มาทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนครั้งคราว หากพิจารณาถึง

ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการแลวเห็นวาไมไดมีเจตนาในการสรางความสัมพันธระยะยาว ซึ่งตามกฎหมายจะถือ

วาผูทําธุรกรรมในลักษณะนี้เปนผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว แตหากผูมีหนาที่รายงานจะกําหนดใหผูที่ทํา
ธุรกรรมครั้งคราวที่มีลักษณะการทําธุรกรรมตอเนื่องกันภายใน 24 ชั่วโมงเปนประจํา เปนลูกคา เนื่องจากมี

เจตนาสรางความสัมพันธระยะยาวก็ยอมที่จะกระทําได อยางไรก็ตามหากพิจารณาใหผูทําธุรกรรมกลุม

ดังกลาวเปนลูกคาแลว ผูมีหนาที่รายงานจะตองมีมาตรการในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับลูกคา
ทั้งหมดอยางสม่ําเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา และหากพบวาลูกคาเปนบุคคลที่ถูกกําหนด  

ผูมีหนาที่รายงานจะตองดําเนินการตามมาตรา 8๔ รวมถึงการหามใหบริการทางการเงินหรือทําธุรกรรม

ทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๒๕๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  
 ประเด็นที่ 3  กรณีที่มีการทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศระหวางผูประกอบธุรกิจ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยกันนั้น ถือวาเปนการทําธุรกรรมในฐานะของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว/

ลูกคา ตามที่กฎหมายกําหนด ผูมีหนาที่รายงานจึงตองตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามหลักกฎหมาย

ขางตน 

                                         
๔ มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 บัญญัติวา “เมื่อสํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แลว ใหผูมีหนาที่
รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนดดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา 

 (๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใต
การครอบครองหรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรง หรือโดยออม 

 (๒) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงานทราบ 
 (๓) แจงใหสํานักงานทราบเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด หรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับ 

ผูนั้น 
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด” 

 ๕ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 255๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติวา “ผูใดจัดหารวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสินหรือ
ดําเนินการดวยประการใดๆเพื่อการกอการราย หรือโดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปนบุคคล
ที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือ 
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการกอการราย ผูนั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ผูใดจัดหารวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน หรือดําเนินการดวยประการใดๆเพื่อการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง หรือโดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาให
เงินหรือทรัพยสินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคลคณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ผูนั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



                                            
 

   ๔ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

 อยางไรก็ตามกรณีที่ผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทําธุรกรรมกับธนาคาร

พาณิชย นั้น  ถือวาผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยู ในฐานะของผูที่ทําธุรกรรม 

เปนครั้งคราว/ลูกคา ของธนาคารพาณิชย ผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมตองดําเนินการ

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดในฐานะผูมีหนาที่รายงาน แตทั้งนี้เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงและ

ปองกันไมใหผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีสวนเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศอาจกําหนดมาตรการในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับธนาคารหรือบุคคลที่มีการ

สรางความสัมพันธในลักษณะดังกลาวดวย 

 ประเด็นที่ 4  กรณีการทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศระหวางผูประกอบธุรกิจ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยกัน ไมไดรับยกเวนในเรื่องการรายงานธุรกรรม แตทั้งนี้หนาที่ในการ

รายงานธุรกรรมเปนของผูประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราตางประเทศที่ทําการซื้อเงินตราตางประเทศ และจาย

เปนเงินบาทตามแบบรายงาน ปปง.1-01  

 สําหรับกรณีที่ผู ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทําธุรกรรมกับธนาคาร

พาณิชย  นั ้น   ถือวาผูประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยูในฐานะของผูที่ทําธุรกรรม 

เปนครั้งคราว/ลูกคา ของธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยตองเปนผูรายงานธุรกรรมเงินสด ตามแบบรายงาน 

ปปง.1-01 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                  เมษายน  ๒๕61 

 

                        พลตํารวจตรี รมยสิทธิ์  วีริยาสรร 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 

   เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 


