
 หน้า   ๑๓ 
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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง  แนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเก่ียวกับพื้นที่หรือประเทศ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๓  (๒)  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  

ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ  ๑๑  
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
ต้องกําหนดให้พื้นที่หรือประเทศที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน  
(Financial  Action  Task  Force  :  FATF)  กําหนดให้เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ  เป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
ต้องกําหนดให้พื้นที่  ดังต่อไปนี้  เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย   

(๑) พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๒) พื้นที่ที่สํานักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการกระทําความผิดมูลฐานซึ่งจะกําหนดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีสถานการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในด้านนั้น ๆ  โดยวิธีการประกาศหรือการแจ้งพื้นที่ในข้อนี้จะพิจารณาจาก 
ความปลอดภัยในเร่ืองการรักษาข้อมูลความลับของทางราชการเป็นกรณี ๆ  ไป 
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ข้อ ๕ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจกําหนดให้พื้นที่หรือประเทศอื่น ๆ  เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกก็ได้  โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) พื้นที่หรือประเทศที่ได้ รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน 
ที่น่าเชื่อถือ  ว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ   

(๒) พื้นที่หรือประเทศท่ีถูกกีดกัน  หรือใช้มาตรการบังคับ  หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ  
โดยองค์การสหประชาชาติ  หรือองค์กรระดับสากลที่สําคัญ 

(๓) พื้นที่หรือประเทศที่ได้ รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน   
ที่น่าเชื่อถือว่า  มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง  ในระดับสูงมาก 

(๔) พื้นที่หรือประเทศที่ได้ รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน   
ที่น่าเชื่อถือว่า  เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  แหล่งก่อการร้าย  หรือมีองค์กร
ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่    

(๕) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นว่า  เป็นแหล่งที่มี 
ความเสี่ยงสูงเก่ียวกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
(๘)  และ  (๑๐)  พบว่ามีปัจจัยอื่นทําให้ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับพื้นที่หรือประเทศตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  
เปลี่ยนแปลงไป  กล่าวคือมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ในระดับที่ต่ําลง  เช่น  ลูกค้ามีสัญชาติในพื้นที่หรือประเทศที่เสี่ยงตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕   
แต่ได้ย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร  และไม่มีการทําธุรกรรมหรือการติดต่อทางธุรกิจ 
ในพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงนั้นอีกเลย  เป็นต้น  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมินผลที่เหมาะสม
กับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ  ของลูกค้าได้   

ข้อ ๗ การกําหนดพื้นที่หรือประเทศที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า   
ตามประกาศน้ี  เป็นไปเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ในกรณีที่พบว่า  ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ 
หรือประเทศ  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
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อาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  ซึ่งถือเป็น
การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)   

ข้อ ๘ ให้นําความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวด้วย  โดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลตํารวจเอก  ชัยยะ  ศิริอําพันธ์กุล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


