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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

1. รายงานฉบบัน้ีเป็นการสรุปมาตรการการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศไทย ณ วนัเสร็จส้ินการตรวจประเมิน (on-site visit) 

(วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559) โดยวิเคราะห์ระดับความสอดคลอ้งกับขอ้แนะน�า 40 ขอ้ของ FATF กับระดับ 

ประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพฒันาระบบใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน
 

ก. ข้อค้นพบส�ำคญั (Key Findings)

• ประเทศไทยมีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานดา้น AML/CFT ท่ีเขม้แข็ง มีเจตจ�านง 

 ทางการเมืองท่ีแน่วแน่ซ่ึงสนบัสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั 

• กรอบกฎหมายของประเทศไทยสอดคล้องกับข้อแนะน�า FATF เป็นอย่างมากและมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 

 อยา่งมีนยัส�าคญันบัแต่การประเมินเม่ือปี พ.ศ. 2550 

• ประเทศไทยยงัคงเผชิญกับภยัคุกคามด้าน ML/TF เป็นอย่างมาก และส่วนราชการต่างๆ มีความเขา้ใจ 

 ในความเส่ียงพอสมควร รายงานการประเมินความเส่ียงระดบัชาติฉบบัปี พ.ศ. 2555 ระบุประเด็นส�าคญั 

 ท่ีควรเร่งรับมือกับความเส่ียง อีกทั้ งการจัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียงฉบับปี พ.ศ. 2559 

 ท�าให้เขา้ใจความเส่ียงไดดี้ยิ่งข้ึน การประเมินความเส่ียงมีระเบียบวิธีศึกษาท่ีดี และสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐาน 

 ในการจดัท�านโยบายตามความเส่ียงไดเ้ป็นอยา่งดี

• ส่วนราชการมีการประเมินความเส่ียงดา้นการก่อการร้ายภายในประเทศ รวมถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเช่ือมโยง 

 กับ TF แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงการประเมินด้านการก่อการร้ายข้ามชาติ และ TF เท่าท่ีควร หน่วยงาน 

 ท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็นว่ามีความเขา้ใจความเส่ียงและสภาพการณ์แวดล้อมเป็นอย่างดี รวมถึงมีกลไก 

 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวกรองท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้ใจความเส่ียงดา้น TF ไดดี้ยิง่ข้ึน

• ยงัขาดการประเมินความเส่ียงรายภาคธุรกิจ และขาดการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียงด้าน TF 

 อย่างละเอียดให้กบัภาคธุรกิจ ไม่มีการน�าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการยกเวน้ หรือยกระดบัมาตรการ 

 เพื่อบรรเทาความเส่ียงดา้น ML/TF 

•  ส�านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานกลางในด้าน AML/CFT และมีบทบาทส�าคัญในการประสานงาน 

 เพ่ือการประเมินความเส่ียงดา้น ML/TF รวมถึงการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ และการจดัท�ายทุธศาสตร์ 

 ชาติด้าน AML/CFT และส�านักงาน ปปง. ย ัง เ ป็นหน่วยงานเดียวท่ีก�ากับดูแลด้าน AML/CFT 

 และเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในการด�าเนินการกับทรัพย์สิน ส�านักงาน ปปง. 

 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ได้รับข้อมูลท่ีหลากหลาย และจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ 

 ธุรกรรมและข่าวกรองทางการเงินท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหลักต่างๆ ด้านการสืบสวน 

 และการด�าเนินคดี ML/TF และคดีความผดิมูลฐานเป็นอยา่งมาก
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• มีการใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวนความผิดมูลฐาน แต่หน่วยบังคับใช้กฎหมายอาศัย 

 ส�านกังาน ปปง. ในการจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ทางการเงินมากเกินไป แทนท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญ 

 ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงอาจส่งผลต่อจ�านวนการวิเคราะห์เชิงรุกท่ีลดลง และส�านักงาน  

 ปปง. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์อยา่งเพียงพอ

• การสืบสวนและด�าเนินคดีอาญา ML ให้ผลลพัธ์ท่ีดีพอสมควร แต่ยงัไม่ไดรั้บความส�าคญัในระดบันโยบาย 

 และไม่ไดใ้ชใ้นการด�าเนินการในอาชญากรรมความเส่ียงสูงอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทุจริต

• มีการด�าเนินมาตรการริบทรัพยม์าก โดยส�านักงาน ปปง. มีบทบาทหลกัในการยึด/อายดั ริบ และบริหาร 

 จดัการทรัพยสิ์น มีมาตรการยึดทรัพยช์ัว่คราวท่ีมีประสิทธิผล มีการริบทรัพยใ์นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

 เป็นอย่างมาก แต่ยงัไม่ค่อยมีด�าเนินการในอาชญากรรมความเส่ียงสูงประเภทอ่ืนๆ ผลการด�าเนินการ 

 ของส�านักงาน ป.ป.ช. แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นด�าเนินการเก่ียวกบัความผิดฐานร�่ ารวยผิดปกติมากกว่า 

 การสืบสวนทางการเงิน นอกจากน้ี การด�าเนินการดา้นการตรวจจบั และการริบเงินท่ีเคล่ือนยา้ยขา้มแดน 

 ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง

• ประเทศไทยมีความเส่ียงดา้น TF สูง โดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ แต่มีการสืบสวนคดี TF  

 เพียง 3 คดี และยงัไม่มีการพิพากษา ณ วนัท่ีคณะผูป้ระเมินเดินทางมาประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

 มีคดีความมัน่คงจ�านวนมากท่ีมีการพิพากษาลงโทษทางอาญากบัผูก้ระท�าผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบั TF 

• ประเทศไทยใช้การก�าหนดรายช่ือตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ท่ี 1373 

  เพ่ือสนับสนุนการต่อต้านภัยการก่อการร้ายภายในประเทศ โดยท่ีผ่านมามีการก�าหนดรายช่ือจ�านวน 

  83 รายช่ือ ซ่ึงส่งเสริมมาตรการทางอาญาอ่ืนๆ ภาคธนาคารและภาคประกนัมีการปฏิบติัตามมาตรการอายดั 

 ทรัพยสิ์นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายไดอ้ย่างเขม้แข็ง แต่ภาคธุรกิจอ่ืนทั้งภาคการเงินและกลุ่มผูป้ระกอบ 

 อาชีพยงัคงมีขอ้บกพร่อง มีการอายดัทรัพยสิ์นตาม UNSCR 1373 บา้ง แต่ยงัไม่เคยมีการอายดัทรัพยสิ์น 

 ตาม UNSCR 1267/1989 ผลการด�าเนินการอายดัทรัพยสิ์นสอดคลอ้งกบัความเส่ียงเป็นอยา่งมาก

• ประเทศไทยมีการประเมินความเ ส่ียงของภาคองค์กรไม่แสวงหาก�าไร แต่ควรประเมินเพิ่มเติม 

 เพ่ือให้สามารถใช้ก�าหนดเป้าหมายในการก�ากับดูแลได้อย่างสอดคลอ้งกับความเส่ียง ส�านักงาน ปปง. 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงท่ีองค์กรไม่แสวงหาก�าไรจะถูกใช้เป็นช่องทาง 

 ในการกระท�าความผดิใหแ้ก่องคก์รไม่แสวงหาก�าไรและหน่วยงานก�ากบัดูแล

• ประเทศไทยมีกลไกการประสานงานในระดบันโยบายท่ีเขม้แข็ง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 ใหม่ในเร่ือง PF ในด้านการก�าหนดให้เป็นความผิดอาญา และมาตรการทางการเงิน ประเทศไทย 

 ยงัได้ออกแนวทางปฏิบัติและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับผูมี้หน้าท่ีรายงานตั้ งแต่ปลายปี 2559 

  ก่อนท่ีกฎหมายดา้น PF จะมีผลบงัคบัใช ้ โดยในแนวทางปฏิบติัดงักล่าวไดก้ล่าวถึงจุดเปราะบางดา้น PF  

 และการหลบเล่ียงการถูกลงโทษ
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• ในดา้นมาตรการป้องกนัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน�า FATF ในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่มาก  

 เช่น มีความไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกันของประกาศและแนวทางปฏิบัติต่างๆ อยู่บ้าง โดยเฉพาะ 

 ในเร่ืองการท�า CDD อยา่งเขม้ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ี ภาคธุรกิจท่ีแสดง 

 ให้ เ ห็นว่ามีความเข้าใจความเ ส่ียงด้าน ML/TF รวมถึงหน้า ท่ีตามกฎหมายท่ีดีกว่าภาคธุรกิจอ่ืน 

  ไดแ้ก่ ธนาคารต่างชาติ บริษทัหลกัทรัพย ์ ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ตามล�าดบั  

 รองลงไปได้แก่ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และเล็ก การด�าเนินการมาตรการเชิงป้องกนัเก่ียวกบับุคคล 

 ผูมี้สถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons (PEPs)) ยงัเป็นประเด็นท่ีตอ้งให้ความส�าคญั 

 และมีความทา้ทายอยู่มาก รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนอย่างมาก แต่ยงัตอ้งให ้

 การสนับสนุนผู ้มีหน้าท่ีรายงานมากข้ึน กิจกรรมส่งเสริมความรู้เป็นจุดแข็งของส�านักงาน ปปง. 

 และหน่วยงานต่างๆ แต่ยงัต้องด�าเนินการเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้สถาบนัการเงิน (Financial Institutions: FIs) 

 และธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions: DNFBPs)  

 เขา้ใจความเส่ียงและหน้าท่ีของตนไดดี้ยิ่งข้ึน ขอ้ก�าหนดเร่ืองการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั 

 ลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) ของ DNFBPs ฉบบัสมบูรณ์เพิ่งมีผลบงัคบัใชใ้นปลายปี 2559 

• กรอบการด�าเนินการเก่ียวกบัมาตรการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT เขม้แข็งข้ึนอย่างมาก การเปล่ียนผ่าน 

 หน้าท่ีการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT จากหน่วยงานก�ากบัหลกัมายงัส�านักงาน ปปง. ประสบความส�าเร็จ  

 และส�านักงาน ปปง. สามารถด�าเนินการตามหลกัความเส่ียงด้วยความเขา้ใจเป็นอย่างดี การตรวจสอบ 

 คุณสมบติัและความเหมาะสมของผูบ้ริหาร FIs (Fit and Proper) ยงัไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัไม่ใหอ้าชญากร 

 หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเข้ามาด�าเนินธุรกิจ และการตรวจสอบไม่ครอบคลุมถึงเจ้าของผูรั้บประโยชน ์

 ในทุกภาคธุรกิจ ยกเวน้ภาคหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเป็นท่ีทราบกันดีว่าไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

 ในภาคธุรกิจธนาคารมากนักตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา แนวทางในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล 

 ของส�านักงาน ปปง. มีความเขม้แข็งข้ึนเป็นล�าดบั อย่างไรก็ตามยงัตอ้งมีการจดัสรรอตัราก�าลงัและผนึก 

 ก�าลงักบัหน่วยงานก�ากบัหลกัเพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลในการก�ากบัดูแลตามความเส่ียง โทษกรณีไม่ปฏิบติั 

 ตามมาตรการดา้น AML/CFT ยงัไม่หนักเพียงพอ กระบวนการลงโทษยงัมีเพียงการด�าเนินการทางอาญา  

 และกลไกการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิผล 

• การจดทะเบียนนิติบุคคลช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในด้านข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเจ้าของกิจการ 

 ประเทศไทยยงัพ่ึงพาการท�า CDD ของ FIs ในการหาขอ้มูลผูรั้บประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มี 

 ข้ อ ก� า ห น ด ใ ห้  D N F B P s  ต้ อ ง ท� า  C D D  ท� า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ไ ด้ รั บ ข้อ มู ล ผู ้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น ์

 หน้าท่ีในการแสดงข้อมูลมีส่วนช่วยในการระบุเจ้าของผูรั้บประโยชน์ในกรณีของบริษทัมหาชนจ�ากัด  

 ประเทศไทยยงัได้น�าเสนอประสบการณ์ในการขอข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเจ้าของผู ้รับประโยชน์ 

 ของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ และขอ้มูลเก่ียวกับ 

 บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติท่ีอาจเป็นเจา้ของหรือมีอ�านาจควบคุมนิติบุคคลไทย



4

• ประเทศไทยด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างยืดหยุ่น เน่ืองจากกรอบกฎหมายสอดคล้อง 

 กับมาตรฐานสากลเป็นส่วนใหญ่ มีการร่วมมือแบบไม่เ ป็นทางการเ พ่ือสนับสนุนการสืบสวน 

 และการหารือเพ่ือด�าเนินการกบัอาชญากรรมมูลฐานท่ีมีลกัษณะขา้มชาติ แต่ยงัไม่สอดคลอ้งความเส่ียง  

 หรือ มุ่งไปท่ีประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง เ ช่น ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีชายแดนติดกัน ประเทศไทย 

 ให้ความร่วมมืออย่างดีกับค�าร้องขอความร่วมมือทางอาญาจากต่างประเทศ แต่ขาดการร้องขอไปยงั 

 ต่างประเทศอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเผชิญ

ข. ควำมเส่ียงและสถำนกำรณ์ทัว่ไป

2. ประเทศไทยมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดท่ีพ่ึงพาการใช้เงินสด 

โดยมีการคา้ - การลงทุนระหวา่งประเทศ การเคล่ือนยา้ยของประชากร สินคา้ และเงินทุนในระดบัสูง ประเทศไทย 

มีชายแดนท่ียาวซ่ึงเป็นช่องทางอยา่งไม่เป็นทางการในการผา่นของประชาชน สินคา้ และเงินสด

3. การประเมินความเส่ียงของประเทศไทยระบุว่าการทุจริต ยาเสพติด การหลบเล่ียงภาษี ความไม่เป็นธรรม 

ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และการหลบเล่ียงศุลกากรเป็น 5 อาชญากรรมส�าคญั ท่ีเป็นท่ีมาของทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก 

การกระท�าความผิดจ�านวนมาก ประเทศไทยยงัคงมีความเส่ียงอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาชญากรรมดังกล่าว  

หน่วยงานเห็นวา่ธนาคารพาณิชยแ์ละภาคอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นช่องทางท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการฟอกเงิน ช่องทางอ่ืนๆ 

ท่ีเ ส่ียงต่อการฟอกเงินได้แก่ การขนเงินผ่านแดน, ผู ้ค้าว ัตถุโบราณ, องค์กรไม่แสวงก�าไร, ผู ้ค้ารถยนต ์ 

และผู ้ค้าทองค�าและอัญมณี  ความเ ส่ียงข้ามแดนเ ก่ียวข้องกับประเทศเ พ่ือนบ้าน ท่ี มีพรมแดนติดกัน 

ประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค รวมถึงการเคล่ือนยา้ยของประชากร สินคา้ และเงินทุนผ่านประเทศไทย 

ในรายงานการประเมินความเส่ียงในปี 2555 และปี 2559 ไดมี้การประเมินปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวไวด้ว้ย

4. ประเทศไทยเส่ียงกบัภยัคุกคามในดา้น TF จากกลุ่มก่อการร้ายในประเทศท่ียงัคงเคล่ือนไหวอยู่ในจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ และยงัเปราะบางต่อภยัคุกคามจากการก่อการร้ายขา้มชาติรวมทั้งนกัรบต่างชาติท่ีเดินทางกลบัไป 

ยงักลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อ่ืนๆ การระดมเงินทุนในการก่อการร้ายส่วนใหญ่ได้จากกิจกรรม 

ผิดกฎหมาย การขอรับบริจาค องคก์รไม่แสวงก�าไรและการใชเ้งินทุนของตนเอง หน่วยงานเห็นว่าจุดอ่อนต่อ TF  

อยู่ท่ีด่านศุลกากร ธนาคารพาณิชย ์ และธนาคารเฉพาะกิจ การใช้เงินทุนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปฏิบติัการ 

และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อเหตุและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ มีความเห็นว่า 

การ TF ส่วนใหญ่เก่ียวพนักบัการฝึกฝน การประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือขยายเครือข่าย 

ก่อการร้าย

5. ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการปราบปรามการ ML และ TF กลไกประสานงานภายใต ้

คณะกรรมการ ปปง. ส่งเสริมปฏิรูปนโยบาย กรอบในเชิงสถาบันและล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินการ  

คณะรัฐมนตรีสนับสนุนการเพ่ิมทรัพยากรและการปรับปรุงองค์กรเพ่ือเน้นการด�าเนินงานด้าน AML/CFT  

ยุทธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ศ. 2553 - 2558 เน้นการปรับปรุงกฎหมายและเชิงสถาบนัท่ีส�าคญัๆ รวมทั้ง 

การเปล่ียนแนวทางการท�างานท่ีมุ่งลดความเส่ียงมากข้ึน
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ค. ภำพรวมระดบัของประสิทธิผล และควำมสอดคล้องด้ำนกฎหมำย

6. การปรับปรุงดา้น AML/CFT ของไทยสืบเน่ืองจากผลการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 

การประเมินความเส่ียงปี 2555 และการติดตามความคืบหน้าของ FATF/ICRG การปรับปรุงท่ีส�าคญัๆ ไดแ้ก่ 

การออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (พ.ร.บ. ปกร.) 

การแกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.) การจดัตั้งศาลคดีทุจริต การจดัตั้งหน่วย

งานปราบปรามการคา้มนุษยใ์นสงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ การด�าเนินการตามกฎกระทรวงหลายฉบบั และมาตรการ

ควบคุมเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง

7. โดยทั่วไปในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันท่ี เข้มแข็งในการด�า เนิน 

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ, การสืบสวนทางการเงินและการริบทรัพยท่ี์ไดม้าจากการกระท�าผดิ ประเทศไทยแสดง

ให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิผลและความสอดคล้องด้านกฎหมายในด้านดังกล่าว มีความก้าวหน้า 

ในด้านการประสานงานภายในประเทศ, การก�ากับดูแล, การสืบสวนสอบสวนและด�าเนินคดี ML/TF 

ด้านมาตรการป้องกันและมาตรการลงโทษทางการเงิน แต่ยงัจ�าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาอีกมากเก่ียวกับ 

ความโปร่งใสของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายและมาตรการเชิงป้องกนัต่างๆ ซ่ึงหลงัการ 

เขา้ตรวจประเมินไม่นาน ไทยได้ปรับปรุงเร่ืองส�าคญัๆ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ส�าหรับกลุ่ม DNFBPs และการก�าหนดให้ความผิดเก่ียวกับภาษีเป็นความผิดมูลฐาน 

ฟอกเงิน

ค.1 กำรประเมินควำมเส่ียง, กำรประสำนงำนและกำรก�ำหนดนโยบำย (บทที่ 2 - IO 1; ข้อแนะน�ำ 

ข้อที ่1, 2, 33)

8. ประเทศไทยด�าเนินการหลายประการเพ่ือระบุ ประเมิน และเขา้ใจความเส่ียงดา้น ML/TF โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

จากรายงานการประเมินความเส่ียงท่ีจัดท�าในปี 2555 และปี 2559 และมีกระบวนการร่วมมือกันในระหว่าง 

หน่วยงานเพ่ือประเมินความเส่ียงด้านการก่อการร้ายและ TF กระบวนการประเมินความเส่ียงระดับชาติ 

มีความเหมาะสมพอสมควร แต่อยา่งไรกต็าม ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัไม่เขา้ใจผลลพัธ์จากรายงานการประเมินความเส่ียงปี 

2555 ดี เ ท่า ท่ีควร การประเมินความเ ส่ียงปี  2559 ใช้ระเบียบวิ ธีการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว 

อีกทั้ งมีผูเ้ขา้ร่วมทั้ งจากภาครัฐและเอกชนจ�านวนมาก แต่ไม่มีการประเมินความเส่ียงรายภาคธุรกิจและไม่มี 

การประเมินรายละเอียดเชิงลึกของภยัคุกคามจากอาชญากรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ยงัไม่มีการเผยแพร่ใหภ้าคเอกชนทราบ

ถึงภยัคุกคามขา้มชาติ หรือ ช่องทางการฟอกเงินต่างๆ

9. ประเทศไทยไดป้ระเมินความเส่ียงการก่อการร้ายในประเทศและ TF จากขอ้มูลข่าวกรองอยา่งเป็นทางการและไม่

เป็นทางการร่วมกบัรายงานสถานการณ์ต่างๆ การประเมินระบุวา่การแพร่แนวคิดหวัรุนแรงผา่นส่ือสงัคมออนไลนแ์ละ

ก า ร ร ะ ด ม เ งิ น ทุ น จ า ก อ ง ค์ก ร ไ ม่ แ ส ว ง ก�า ไ ร ,  กิ จ ก ร ร ม ท่ี ผิ ด ก ฎ ห ม า ย  เ งิ น บ ริ จ า ค จ า ก ป ร ะ ช า ช น 

และการใช้เ งินของตนเองถือเป็นความเส่ียงส�าคัญ มีการประเมินการก่อการร้ายและภัยคุกคามจาก TF 

ซ่ึงเป็นการประเมินภายในหน่วยงานรัฐเอง
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10. โครงสร้างการประสานงานระดบันโยบายและปฏิบติังานสามารถบรรลุผลในการปราบปรามการฟอกเงิน 

ได้เป็นอย่างดีภายใต้คณะกรรมการ ปปง. ตลอดจนกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีอานุภาพท�าลายล้างสูง คณะกรรมการ ปปง.  

รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานดา้น AML/CFT ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างสม�่าเสมอซ่ึงมีส่วนช่วยให้เกิด 

การสนบัสนุนจากฝ่ายการเมืองเป็นอยา่งดีทั้งในการปรับปรุงและการด�าเนินการในดา้น AML/CFT

11. คณะกรรมการ ปปง. และส�านักงาน ปปง. เป็นผูมี้บทบาทหลกัในการประสานการประเมินความเส่ียง 

ระดบัชาติและจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ศ. 2553 - 2558 การประสานงานในระดบัปฏิบติัการ 

มีลักษณะเป็นโครงสร้างหน่วยงานร่วมจ�านวนมาก แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ยงัคงไม่เท่าเทียมกัน มีการประสานงาน 

ท่ี เข้มแข็งเพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากการก่อการร้ายโดยเป็นการร่วมมือกันของทหาร หน่วยความมั่นคง  

และหน่วยข่าวกรอง ร่วมกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

12. ยุทธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ศ. 2553 - 2558 เน้นหนกัไปท่ีการปรับปรุงกฎหมายและการปรับปรุง 

เชิงสถาบนัจากผลการประเมิน MER นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ไดพิ้จารณาความเส่ียงเพิ่ม 

เติมบางส่วน และประเทศไทยจะทบทวนยทุธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT หลงัจากเสร็จส้ินการประเมินความเส่ียง 

ปี 2559 แต่หน่วยงานต่างๆ มิได้ใช้ผลท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงไปจัดล�าดับความส�าคญัในการท�างาน 

หรือออกมาตรการระดับเข้ม มีเพียงบางหน่วยงานท่ีได้ด�าเนินการโดยจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด�าเนินการ 

ตามความเส่ียง (เช่น การท่ีส�านกังาน ปปง. ไดจ้ดัสรรทรัพยากรใหก้บังานก�ากบัดูแล)

ค.2 กำรสืบสวนทำงกำรเงินและกำรสืบสวนคดฟีอกเงิน กำรด�ำเนินคด ีและกำรริบทรัพย์ (บทที ่3 - IOs 6, 

7 - 8; ข้อแนะน�ำข้อที ่3, 4, 29 - 32)

13. ส�านักงาน ปปง. มีสมรรถนะสูงในการขอขอ้มูลจากผูมี้หน้าท่ีรายงาน หน่วยงานในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

และพนัธมิตรต่างประเทศ และจดัท�ารายงานข่าวกรองเชิงปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพดีเพื่อสนบัสนุนการสืบสวนสอบสวน

ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ส�านักงาน ปปง. เน้นการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ตามท่ีได้รับค�าร้องขอ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะพ่ึงพาข่าวกรองทางการเงิน 

ของส�านกังาน ปปง. อยา่งมาก ส่วนส�านกังาน ปปง. เองยงัขาดการจดัท�าขอ้มูลข่าวกรองเชิงรุก 

14. ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีดีมากในการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีฟอกเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง อาทิ การฉอ้โกงและยาเสพติด อยา่งไรก็ตามไทยจ�าเป็นตอ้งใหค้วามส�าคญั 

ในการใชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือด�าเนินการกบัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการทุจริตและความผิดมูลฐาน

ส�าคญัอ่ืนๆ ให้มากข้ึน นอกจากน้ี ยงัขาดการก�าหนดความผิดมูลฐานส�าคญั เช่น การลกัลอบเขา้เมือง ความผิด 

เก่ียวกบัภาษีและการคา้ของโจร ไดมี้การก�าหนดให้ความผิดเก่ียวกบัภาษีเป็นความผิดมูลฐานหลงัการเขา้ตรวจประเมิน

ส่วนเร่ืองการลกัลอบเขา้เมืองยงัคงเป็นเร่ืองท่ีเส่ียงสูงของไทยและควรถือเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีตอ้งเร่งด�าเนินการ 

แกไ้ขกฎหมายต่อไป หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอาจพิจารณาจดัตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือด�าเนินการ 

กบัเร่ืองฟอกเงินในเชิงรุกใหม้ากข้ึน
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15. เฉพาะส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ และ DSI เท่านั้นท่ีมีอ �านาจสืบสวนคดีฟอกเงิน ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ แสดง

ให้เห็นถึงความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้มาตรการฟอกเงินเป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามอาชญากรรม 

ส�าคัญต่างๆ ท่ีมีจุดประสงค์คือเงินท่ีนอกเหนือไปจากการด�าเนินคดีมูลฐานตามปกติและการริบทรัพย์ DSI  

ควรเน้นจัดสรรทรัพยากรและความเช่ียวชาญให้มากข้ึนในด้านการฟอกเงินและการสืบสวนทางการเงิน  

จ�าเป็นต้องสร้างการประสานงานกันตั้ งแต่ต้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีด�าเนินการสืบสวน 

กบัส�านกังานอยัการสูงสุด ในการสืบสวนสอบสวนฟอกเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคดีท่ีซบัซอ้น และเร่ืองท่ีตอ้งรวบรวม

พยานหลกัฐาน การยดึทรัพยสิ์นชัว่คราว และการติดตามทรัพยร์ะหวา่งประเทศ

16. ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายท่ีดีในเร่ืองการยึด อายดั และริบทรัพยสิ์นของอาชญากร โดยมีส�านกังาน ปปง.  

ให้การสนับสนุนโดยท่ี ปปง. เป็นหน่วยงานพิเศษรับผิดชอบในการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�า 

ความผิดเป็นส่วนใหญ่ ประเทศไทยยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ในการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน 

ท่ี เกิดข้ึนในต่างประเทศ การท่ีย ังไม่ใช้วิ ธีการริบทรัพย์ท่ีมีมูลค่าแทนกันนั้ นถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึง 

ท่ีควรจัดเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน มีความท้าทายในเร่ืองการริบเงินและตราสารเปล่ียนมือ 

ท่ีขนผา่นแดนซ่ึงยงัตอ้งพฒันาในดา้นกฎหมาย การบงัคบัใช ้และการลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้ง

ค.3 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง  
(บทที ่4 - IO 9 - 11; ข้อแนะน�ำข้อที ่5 - 8)

17. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานผูมี้อ �านาจในการสืบสวนสอบสวนดา้น TF โดยส�านักงาน ปปง. 

มีบทบาทในการวเิคราะห์ข่าวกรองทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั TF ท่ีมีคุณภาพดีพร้อมทั้งแจง้ผล ใหแ้ก่ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ แต่กระนั้ น ณ ช่วงเวลาเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย มีการสืบสวนคดี TF เพียง 3 เ ร่ือง 

และยงัไม่มีการด�าเนินคดีแม้แต่เร่ืองเดียว ในบางกรณีท่ีพบองค์ประกอบการ TF ชัดเจน แต่ประเทศไทย 

ก็หันไปใช้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาในการด�าเนินคดีกับความผิดอ่ืนๆ รวมถึงมาตรา 135/2  

ซ่ึงคลุมเพียงองคป์ระกอบอยา่งแคบๆ ของ TF

18. ข่าวกรองทางการเงินในเชิงลึก มีบทบาทส�าคญัในการสืบสวนเหตุการก่อการร้าย โดยหน่วยงานเห็นผลดีจากการ

สืบสวน แมจ้ะเห็นวา่มีจ�านวนค�าขอความร่วมมือระหวา่งประเทศอยา่งเป็นทางการนอ้ย แต่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

และหน่วยข่าวกรองแสดงให้เห็นว่าไดมี้การประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบัพนัธมิตรต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

กับประเทศเพ่ือนบ้านในการแลกเปล่ียนข้อมูลการก่อการร้ายและ TF โดยใช้ช่องทางการประสานงาน 

อย่างไม่เป็นทางการ การสืบสวนทางการเงินของส�านักงาน ปปง. น�าไปสู่การข้ึนบัญชีรายช่ือผูก่้อการร้าย 

ในประเทศ

19. นบัแต่ปี 2556 มีการประกาศก�าหนดรายช่ือตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 จ�านวน  

83 ราย และเพิกถอนจ�านวน 2 ราย ภาคธนาคารและภาคประกันด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินได้ดี 

แต่ภาคสถาบันการเ งิน อ่ืนๆ DNFBPs และองค์กรไม่แสวงก�าไรจะต้องด�า เ นินการให้มาก ข้ึนกว่า น้ี  

ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2559 ประเทศไทยสามารถยึดอายดัทรัพยสิ์นท่ีเป็นของหรือควบคุมโดยบุคคลท่ีถูกก �าหนด 
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ท่ีเป็นคนไทย 35 รายจากทั้งหมด 83 รายรวมมูลค่าประมาณ 780,000 บาท (เท่ากบั 22,285 เหรียญสหรัฐฯ)  

ประเทศไทยไม่ได้ส่งรายช่ือใดๆ เพ่ือก�าหนดตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติท่ี 1267  

และยงัไม่เคยอายดัทรัพย์สินใดๆ ของกลุ่ม Al Qaeda หรือ ISIL เป็นผลจากการด�าเนินมาตรการลงโทษ 

ทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียง

20. ประเทศไทยระบุว่าองค์กรไม่แสวงก�าไรเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการ TF ไดมี้การประเมินความเส่ียง 

แลว้และหน่วยงานก�ากับเร่ิมด�าเนินการเพ่ือลดความเส่ียง อย่างไรก็ตาม หน่วยก�ากับยงัขาดมาตรการลงโทษ 

ท่ีเหมาะสมเพียงพอ ทั้ งน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ร่วมกันสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับองค์กรไม่แสวงก�าไร 

ท่ีมีความเส่ียง

21. ในปลายปี 2559 ประเทศไทยออกกฎหมายท่ีครอบคลุมมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ในดา้น PF และความผิดอาญาฐาน PF ประเทศไทยไดเ้ผยแพร่แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั PF และการก�าหนด 

รายช่ือขององค์การสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูงผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน  

ปปง. โดยมีการสร้างความเขา้ใจกบัภาคธุรกิจก่อนการออก พ.ร.บ. ปกอ. ในช่วงปลายปี 25591 การสร้างความเขา้ใจ 

และการก�ากบัดูแลช่วยให้หลายๆ ภาคธุรกิจไดด้�าเนินการกรองลูกคา้และธุรกรรมเพ่ือด�าเนินมาตรการลงโทษ 

ทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั PF (อิหร่าน/เกาหลีเหนือ)

ค.4 มำตรกำรป้องกนั (บทที ่5 - IO 4; ข้อแนะน�ำที ่9 - 23)

22. ธนาคาร บริษทัหลกัทรัพย ์ และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยมีการด�าเนินมาตรการ AML/CFT  

เป็นอยา่งดี ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่กบัธนาคารต่างชาติเขา้ใจหนา้ท่ี ความเส่ียง ML/TF และมาตรการลดความเส่ียงดี 

23. ยงัขาดการประมวลระเบียบ ค�าสั่ง และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในอันท่ีจะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจต่างๆ  

สามารถเขา้ใจรายละเอียดของขอ้ก�าหนดและการปฏิบติัตามดา้น AML/CFT ควรมีการออกไปสร้างความตระหนกั 

ด้านความเส่ียง ML/TF กับสหกรณ์, ตัวแทนโอนเงิน, และ DNFBPs อ่ืนๆ (เช่น ผูค้ ้าทองค�าและอัญมณี 

และนายหนา้คา้อสงัหาริมทรัพย)์ ใหม้ากข้ึนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจหนา้ท่ีและการบรรเทาความเส่ียงท่ีมีอยู่

24. ยงัคงมีขอ้บกพร่องส�าคญัในกรณีท่ีไม่จดัให้อาชีพนกักฎหมายหรือนกับญัชีเขา้มารวมอยู่ในกรอบกฎหมาย 

ดา้น AML/CFT ของไทย ส่วนภาค DNFBPs อ่ืนๆ มีหนา้ท่ีรายงานธุรกรรมตอ้งสงสัยแต่ไม่ตอ้งด�าเนินมาตรการ 

ป้องกันอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ปรากฏให้เห็นถึงการก�ากับดูแลด้าน AML/CFT รวมทั้ งรายงานธุรกรรมสงสัย 

ในภาค DNFBPs การออกกฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs หลงัการเขา้ตรวจประเมินถือเป็นการพฒันากรอบ 

มาตรการป้องกนัท่ีดีของไทย

 

1ขอ้สงัเกต กม. ปกอ. ใหม่ครอบคลุมมากกวา่มาตรฐาน FATF ในเร่ือง PF รวมทั้งความผดิอาญาฐาน PF และหนา้ท่ีในการรายงานธุรกรรมสงสยั 
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ค.5 กำรก�ำกบัดูแล (บทที ่6 - IO 3; ข้อแนะน�ำที ่ 26 - 28, ข้อแนะน�ำที ่34 - 35)

25. ในปี 2558 ไดมี้การถ่ายโอนหนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.),  

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) มาย ังส�านักงาน ปปง. หน่วยก�ากับดูแล 

ด้านเสถียรภาพดังกล่าวทุกหน่วยได้สนับสนุนแผนงานถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ของส�านกังาน ปปง. การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท�าให้เกิดการพฒันากรอบโครงสร้างการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT  

ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก

26. ส�านักงาน ปปง.ได้พฒันาเคร่ืองมือในการก�ากบัตรวจสอบเพ่ือเสริมสร้างมาตรการก�ากบัและตรวจสอบ 

ตามความเส่ียง ควรต้องวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างละเอียดให้มากยิ่งข้ึนในบางภาคธุรกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการจดัล�าดบัความส�าคญัของภาคธุรกิจตามความเส่ียงท่ีนอกเหนือไปจากภาคการธนาคาร เช่น สหกรณ์เครดิต 

ยเูนียนขนาดใหญ่ๆ เป็นตน้

27. ไดมี้การให้ความส�าคญัในการก�ากบัดูแลภาคธนาคารและมีการด�าเนินการเขา้ตรวจสอบ on-site เบ้ืองตน้แลว้

เสร็จกับธนาคารทุกแห่งและสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารบางหน่วย เร่ิมมีการตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบ 

แล้ว แต่น่าจะต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบเฉพาะเร่ืองในเร่ืองท่ีพบว่ามีความเส่ียงสูงให้มากยิ่งข้ึน จ�าเป็นต้องมี 

การก�ากบัดูแลสถาบนัการเงินและ DNFBPs ทั้งหมดตามความเส่ียง ส�านกังาน ก.ล.ต. เนน้การก�ากบัดูแลเร่ือง KYC/CDD  

และองค์ประกอบอ่ืนๆในด้าน AML โดยผนวกเขา้กับการก�ากับดูแลเสถียรภาพ หน่วยก�ากับเสถียรภาพอ่ืนๆ  

ควรจะมุ่งเนน้ดา้น AML/CFT ใหม้ากข้ึนเพื่อเสริมกบัหนา้ท่ีในการก�ากบัดูแลของส�านกังาน ปปง.

28. ประเทศไทยมีขอ้บกพร่องอยู่บา้งในเร่ืองของระบบและกลไกการควบคุมคุณสมบติัและความเหมาะสม 

โดยหน่วยก�ากบัดูแลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานข่าวกรอง

ด้านความมั่นคงและหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ย ังคงมีข้อบกพร่องในด้านขอบเขตของการควบคุมคุณสมบัติ 

และความเหมาะสมเพ่ือป้องกนัอาชญากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมิใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกๆ ส่วนของตลาด

29. ส�านักงาน ปปง. และหน่วยก�ากับดูแลของภาคธุรกิจขับเคล่ือนการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย 

ดา้น AML/CFT อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอุปสรรคทางเทคนิคในการใชบ้ทลงโทษทางปกครองซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรแกไ้ข 

เป็นล�าดับต้น ส�านักงาน ปปง. จ�าเป็นต้องเพิ่มขีดสมรรถนะในการก�ากับดูแลโดยเพิ่มทรัพยากรให้มากข้ึน 

เพื่อใหก้ารท�างานมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน
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ค.6  ควำมโปร่งใสของนิติบุคคลและบุคคลที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำย (บทที่ 7 - IO 5; ข้อแนะน�ำ 
ที ่24 - 25)

30. ในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 มีการพิจารณาองค์ประกอบความเส่ียง ML/TF ท่ีเก่ียวข้อง 

กบันิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย กฎหมายของไทยไม่มีทรัสต ์ และมีความตระหนกันอ้ยมาก 

เ ก่ียวกับความเส่ียงจากทรัสต์ต่างประเทศท่ีด�าเนินงานอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทย จึงจ�าเป็นต้องทบทวน 

กรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบนัในเชิงลึกเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงจากการใชนิ้ติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนั

ทางกฎหมายในการท�าผดิกฎหมาย

31. บริษทัจ�ากดัไม่ถูกบงัคบัให้เก็บขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ ประเทศไทยอาศยัขอ้มูลการเป็นเจา้ของ 

ผูรั้บประโยชน์ท่ีสถาบนัการเงินจดัเก็บในการท�า CDD อยา่งไรก็ตาม ยงัปรากฏว่าสถาบนัการเงินยงัมีขอ้บกพร่อง 

ในการท�า CDD และกฎหมายก็มิไดค้รอบคลุมไปถึงกลุ่ม DNFBPs ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย 

ส�านกังาน ปปง. แสดงให้เห็นถึงการให้ขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์กบัประเทศอ่ืน และขอขอ้มูลการเป็นเจา้ของ

ผูรั้บประโยชนข์องธุรกิจท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ

ค.7 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (บทที ่8 - IO 2; ข้อแนะน�ำที ่36 - 40) 

32. ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศครบถ้วนทั้ งท่ีเป็นความร่วมมือ 

อยา่งเป็นทางการและอยา่งไม่เป็นทางการ โดยทัว่ไปมีการใชรู้ปแบบความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการไดดี้แต่ขาด 

ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาในคดี ML และ TF เห็นไดจ้ากจ�านวนค�าขอความช่วยเหลือท่ีไทย 

ร้องขอไปต่างประเทศมีน้อยมาก - ค �าขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาของไทยส่วนใหญ่ 

ไม่ใช่เร่ือง ML/TF หรือความผดิมูลฐาน

33. ประเทศไทยให้ความร่วมมือท่ีดีแก่พนัธมิตรต่างประเทศโดยมีคดีท่ีแสดงถึงความร่วมมือในคดีส�าคัญ 

และเป็นคดีซบัซอ้น ประเทศไทยเป็นสมาชิก ARIN-AP เพ่ือสนบัสนุนความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ

34. พระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (พ.ศ. 2559) เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมาย 

ของไทยในการแบ่งทรัพย์ท่ีริบได้จากการกระท�าผิดทางอาญาตามท่ีต่างประเทศร้องขอ การแก้ไขกฎหมาย 

ยงัรวมไปถึงกรมศุลกากร ส�านักงาน ปปง. และ DSI ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในค�าขอความช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา ซ่ึงท�าใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน

35. ส�านักงานอยัการสูงสุด (อส.) ด�าเนินงานตามพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน (พ.ศ. 2551) เป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองตามค�าขอส่งผูร้้ายข้ามแดนขณะท่ีจ�านวนค�าขอส่งผูร้้ายข้ามแดนเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจสามารถใชป้ระโยชน์จากกลไกการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้มากข้ึนในเร่ือง ML/TF และความผิด 

มูลฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

36. หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศ 

ได้ผลดียิ่ง รวมทั้ งการใช้กลไกเจ้าหน้าท่ีประสานงานต่างประเทศท่ีอยู่ในประเทศไทยส�านักงาน ปปง. 
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ประสานงานกับพนัธมิตรต่างประเทศทั้ งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในกรอบ Egmont Group, APG 

และ FATF 

37. ควรปรับปรุงเร่ืองการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลต่างประเทศในดา้นความเส่ียง การเขา้สู่ตลาด 

คุณสมบติัและความเหมาะสม ขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน ์และการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT

ง. เร่ืองทีค่วรด�ำเนินกำรเร่งด่วน

38. จากขอ้คน้พบขา้งตน้ ขอ้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขของประเทศไทยท่ีควรเร่งรัดด�าเนินการมีดงัน้ี

 1. ความเส่ียง: จดัท�าการประเมินความเส่ียงอย่างละเอียด รวมทั้งการประเมินภาคการเงินและ DNFBPs  

  ท่ีส�าคญัๆ ตลอดจนการประเมินภยัคุกคามของแต่ละอาชญากรรมส�าคญั แจง้ผลการประเมินดงักล่าว 

  ให้ผูมี้ส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงภาคเอกชนได้ทราบด้วย น�าผลประเมินความเส่ียงไปใช้กบัการออก 

  ขอ้ก�าหนดยกเวน้หรือเพิ่มมาตรการเขม้ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง

 2. การสืบสวนการฟอกเงิน: หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายควรพฒันาขีดความสามารถเร่ืองการสืบสวน 

  การฟอกเงินภายในหน่วยให้มากข้ึน และควรด�าเนินการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงินอย่างจริงจัง 

  เพื่อมุ่งเป้าหมายท่ีความเส่ียงส�าคญั

 3. การติดตามทรัพย์สินคืน: หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเนน้การยดึและริบทรัพยอ์ยา่งจริงจงัโดยเฉพาะ 

  ทรัพยท่ี์เก่ียวกบัอาชญากรรมท่ีเส่ียงสูงของไทย

 4. การสืบสวนด้าน TF: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรเน้นด�าเนินการสืบสวนสอบสวนด้าน TF  

  อย่างจริงจงัเพ่ือมุ่งเป้าท่ีความเส่ียงส�าคญัรวมทั้งภยัคุกคามดา้น TF ขา้มชาติและผูท่ี้ให้การสนับสนุน 

  ทางการเงินดว้ยตนเอง

 5. การสร้างความเข้าใจกับองค์กรไม่แสวงก�าไร: แบ่งปันขอ้มูลความเส่ียงและออกไปสร้างความเขา้ใจ 

  กบัภาคองคก์รไม่แสวงก�าไรท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง

 6. PF: สนบัสนุนการด�าเนินการตามกรอบกฎหมายใหม่ในเร่ือง CPF 

 7. ปรับและประมวลกฎระเบียบต่างๆ: แกข้อ้บกพร่องเร่ืองความสอดคลอ้งดา้นกฎหมายในเร่ืองขอบเขต 

  ของมาตรการ AML/CFT และสร้างความชดัเจนใหม้ากข้ึน ประมวลขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือช่วยใหผู้มี้หนา้ท่ี 

  รายงานเขา้ใจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน

 8. การท�าความเข้าใจกับภาคเอกชน: เพิ่มขอ้มูลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างละเอียด การสร้างความเขา้ใจ  

  และใหค้ �าแนะน�าแก่ภาคเอกชนเก่ียวกบัแนวทางการท�างานท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง
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 9. การเข้าสู่ตลาดและการก�ากับดูแล: เพิ่มการควบคุมเร่ืองคุณสมบติัและความเหมาะสมตามระดบัความเส่ียง  

  การก�ากบัดูแลทั้ง on-site และ offsite การก�ากบัของส�านกังาน ปปง. ท่ีเขม้แข็งตอ้งการทรัพยากรเพิ่มข้ึน 

  และต้องมีการร่วมมือกับหน่วยก�ากับรายภาคธุรกิจมากข้ึนเพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลตามความเส่ียง 

  ท่ีมีประสิทธิผล

 10. การลงโทษผู้ ฝ่าฝืน: เสริมสร้างความเขม้ขน้และลดความซ�้ าซ้อนของการด�าเนินการลงโทษผูฝ่้าฝืน 

  มาตรการ AML/CFT

 11. ความโปร่งใสของนิติบุคคล: เสริมสร้างความเข้มข้นในเร่ืองหน้าท่ีและการด�าเนินการเก่ียวกับ 

  การจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัเกบ็ขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์

 12. ความร่วมมือระหว่างประเทศ: เน้นการใช้กลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงใหม้ากข้ึน เช่น มุ่งเป้าไปท่ีประเทศเส่ียงสูง 

  รวมทั้งประเทศเพ่ือนบา้นของไทย

กำรประเมินคะแนนด้ำนประสิทธิผลและควำมสอดคล้องด้ำนกฎหมำย

กำรประเมินคะแนนด้ำนประสิทธิผล (สูงมำก - High, สูง-Substantial), ปำนกลำง - Moderate, ต�่ำ - Low)

IO.1 - ความเส่ียง

นโยบายและการ

ประสานงาน

IO.7 - การ

สืบสวน

และด�าเนินคดี

อาญาฟอกเงิน

สูง (Substantial)

ปานกลาง

IO.2 - ความ

ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

IO.8 - การริบ

ทรัพย์

สูง (Substantial)

สูง (Substantial)

IO.3 - การก�ากบั

ดูแล

IO.9 – การ

สืบสวนและ

ด�าเนินคดี TF 

ปานกลาง

ปานกลาง

IO.4 - มาตรการ

ป้องกนั

IO.10 - มาตรการ

ป้องกนัและ

มาตรการลงโทษ

ทางการเงินต่อ

บุคคลท่ีถูกก�าหนด

เก่ียวกบั TF

ต�า่

ปานกลาง

IO.5 - นิติบุคคล

และบุคคลท่ีมี

การตกลงกนัทาง

กฎหมาย

IO.11 - มาตรการ

ลงโทษทางการเงิน 

ต่อบุคคลท่ีถูก

ก�าหนดเก่ียวกบั 

PF   

ต�า่

ต�า่

IO.6 - ข่าวกรอง

ทางการเงิน

สูง (Substantial)
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ขอ้แนะน�าท่ี  1 

- การประเมิน

ความเส่ียงและ

การด�าเนินการ

ตามความเส่ียง

ขอ้แนะน�าท่ี  7 

- มาตรการ

ลงโทษทางการ

เงินกบับุคคลท่ี

ถูกก�าหนดเก่ียว

กบั PF

ขอ้แนะน�าท่ี  13 

- ธนาคารตวัแทน

ขอ้แนะน�าท่ี  19 

- ประเทศท่ีมี

ความเส่ียงสูง

PC

NC

PC

PC

ขอ้แนะน�าท่ี  2 

- ความร่วมมือ

และการ

ประสานงาน

ระดบัชาติ

ขอ้แนะน�าท่ี  8 

- องคก์รไม่แสวง

ก�าไร

ขอ้แนะน�าท่ี  14 

- บริการโอนเงิน

หรือมูลค่า

ขอ้แนะน�าท่ี  20 

- การรายงาน

ธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อนัควรสงสยั

LC

PC

LC

PC

ขอ้แนะน�าท่ี  3 

- ความผิดฐาน

ฟอกเงิน

ขอ้แนะน�าท่ี  9 

- กฎหมายวา่ดว้ย

การรักษาความ

ลับของสถาบัน

การเงิน  

ขอ้แนะน�าท่ี  15 

- เทคโนโลยใีหม่

ขอ้แนะน�าท่ี  21 

- การบอกใหรู้้ตวั 

(Tipping-off)  

และการเกบ็

รักษาความลบั

LC

LC

LC

LC

ขอ้แนะน�าท่ี  4 

- การยดึทรัพย์

และมาตรการ

ชัว่คราว

ขอ้แนะน�าท่ี  10 

- การตรวจสอบ

เพื่อทราบขอ้เทจ็

จริงเก่ียวกบั

ลูกคา้ 

ขอ้แนะน�าท่ี  16 

- การโอนเงิน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์

ขอ้แนะน�าท่ี  22 

- DNFBPs: การ

ตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัลูกคา้ 

LC

LC

PC

NC

ขอ้แนะน�าท่ี  5 

- ความผดิฐาน

การสนบัสนุน

ทางการเงินแก่

การก่อการร้าย 

ขอ้แนะน�าท่ี  11 

- การเกบ็รักษา

หลกัฐาน

ขอ้แนะน�าท่ี  17 

- การพึ่งพาบุคคล

ท่ีสาม

ขอ้แนะน�าท่ี  23 

- DNFBPs: มาตร

การอ่ืนๆ

LC

LC

C

PC

ขอ้แนะน�าท่ี  6 

- มาตรการ

ลงโทษทางการ

เงินกบับุคคลท่ี

ถูกก�าหนดเก่ียว

กบั TF

ขอ้แนะน�าท่ี  12 

- บุคคลท่ีมี

สถานภาพ

ทางการเมือง 

ขอ้แนะน�าท่ี  18 

- การควบคุม

ภายในและสาขา

ต่างประเทศและ

บริษทัในเครือ

ขอ้แนะน�าท่ี  24 

– ความโปร่งใส

และเจา้ของผูรั้บ

ผลประโยชนท่ี์แท้

จริงของนิติบุคคล

LC

LC

LC

PC

กำรประเมินคะแนนควำมสอดคล้องด้ำนกฎหมำย (C - Compliant = สอดคล้องอย่ำงสมบูรณ์,  
LC - largely compliant = สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC - partially compliant = สอดคล้องเพยีงบำงส่วน, 

NC - non compliant = ไม่สอดคล้อง)
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ขอ้แนะน�าท่ี  25 

- ความโปร่งใส

และเจา้ของผูรั้บ

ผลประโยชนท่ี์แท้

จริงของบุคคลท่ีมี

การตกลงกนัทาง

กฎหมาย 

ขอ้แนะน�าท่ี  31 

- อ �านาจของ

หน่วยงานบงัคบั

ใชก้ฎหมายและ

หน่วยงานสืบสวน

สอบสวน

ขอ้แนะน�าท่ี  37 

- ความช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั

ทางอาญา 

PC

LC

LC

ขอ้แนะน�าท่ี  26 

- กฎหมายและ

การก�ากบัดูแล

สถาบนัการเงิน

ขอ้แนะน�าท่ี  32 

- การขนเงินสด

ขา้มแดน

ขอ้แนะน�าท่ี  38 

- ความช่วย

เหลือซ่ึงกนัและ

กนัทางอาญา: 

การอายดัและ

การริบทรัพย์

PC

PC

C

ขอ้แนะน�าท่ี  27 

- อ �านาจของผู ้

ก �ากบัดูแล

ขอ้แนะน�าท่ี  33 

- สถิติ

ขอ้แนะน�าท่ี  39 

- การส่งผูร้้ายขา้ม

แดน

LC

LC

LC

ขอ้แนะน�าท่ี  28 

- ระเบียบและการ

ก�ากบัดูแล 

DNFBPs

ขอ้แนะน�าท่ี  34 

- แนวทางปฏิบติั

และการแจง้กลบั

ขอ้แนะน�าท่ี  40 

- ความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ

รูปแบบอ่ืน

PC

LC

LC

ขอ้แนะน�าท่ี  29 

- หน่วยข่าวกรอง

ทางการเงิน

ขอ้แนะน�าท่ี  35 

- การลงโทษ

LC

PC

ขอ้แนะน�าท่ี  30 

- หนา้ท่ีรับผดิชอบ

ของหน่วยงาน

บงัคบัใชก้ฎหมาย

และหน่วยงาน

สืบสวนสอบสวน

ขอ้แนะน�าท่ี  36 

- พนัธกรณี

ระหวา่งประเทศ

C

LC
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รายงานการประเมนิ
ประเทศไทย

ค�าน�า

รายงานฉบับน้ีสรุปมาตรการด้าน AML/CFT ณ วนัเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ระดับ 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF รวม 40 ข้อ และระดับประสิทธิผลของระบบ AML/CFT และเสนอแนะ 

แนวทางการปรับปรุงพฒันาระบบใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 

การประเมินน้ีใช้มาตรฐาน FATF ปี 2555 ประกอบกับระเบียบวิธีประเมินฉบับปี 2556 โดยอ้างอิงข้อมูล 

ท่ีได้รับจากประเทศผูรั้บการประเมิน รวมทั้ งข้อมูลท่ีคณะผูป้ระเมินได้รับในระหว่างการเข้าตรวจประเมิน 

ท่ีประเทศไทยในระหวา่งวนัท่ี 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน  2559

คณะผู้ประเมนิประกอบด้วย

 • Mr. John Visser, Austrac, Australia

 • Ms. Pei-Ling Tsai, Ministry of Justice, Chinese Taipei

 • Mr. Roland Villaluz, Anti-Money Laundering Council, Philippines

 • Ms. Joyce Chan, Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong, China

 • Mr. Kamal Hossain, Bangladesh Financial Intelligence Unit, Bangladesh

 • Ms. Jennifer Wallis, United States Department of Justice, United States of America

 • Ms. Michelle Harwood, Deputy Director, APG Secretariat.

 • Mr. David Shannon, Director, APG Secretariat.

คณะผูท้บทวนรายงานประกอบดว้ย Ms. Masha Rechova, FATF Secretariat, Mr Jonathan Pampolina, the  

International Monetary Fund และ Mr. Hari Nepal, Nepal Rastra Bank.

ประเทศไทยรับการประเมินในปี 2550 โดยผูเ้ช่ียวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงใช้ระเบียบวิธี 

ประเมินของ FATF ฉบบัปี 2547 รายงานผลการประเมินดงักล่าวจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ทาง www.apgml.org.  
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CHAPTER 1. ML/TF RISKS AND CONTEXT

รายงานการประเมินของประเทศไทยซ่ึงได้รับการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2550 สรุปว่าประเทศไทย 

มีผลการปฏิบัติสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐาน 2 ข้อ สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่  4 ข้อ สอดคล้อง 

เพียงบางส่วน 29 ขอ้ และไม่สอดคลอ้งเลย 13 ขอ้ ทั้ งน้ีจากขอ้แนะน�าหลกัและขอ้แนะน�าส�าคญัท่ีก�าหนดไว ้

ทั้งหมด 16 ขอ้ ไทยมีผลการด�าเนินงานในระดบัสอดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์และสอดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่เพียง 3 ขอ้



17

บทที ่1 บริบท และความเส่ียงด้าน ML/TF 

ภูมิหลงั

39) ราชอาณาจกัรไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีเน้ือท่ี 513,115 ตร.กม.  

อาณาเขตทางทิศเหนือและตะวันตกติดต่อกับพม่า  ทางทิศเหนือและตะวันออกติดต่อกับ สปป.ลาว  

ทางทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชาและทางทิศใต้ติดต่อกับมาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 77 จังหวัด  

มีประชากรประมาณ 65 ลา้นคน เฉพาะใน กทม. มีประชากรประมาณ 10 ลา้นคน

40) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเช้ือสายไทยประมาณ 75% ท่ีเหลือเป็นเช้ือสายจีนและอ่ืนๆ คิดเป็น 14% 

และ 11% ตามล�าดบั ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ�าชาติ

41) ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เ ป็นประมุข นายกรัฐมนตรี 

เป็นผู ้น�ารัฐบาล รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู ้แทนราษฎรซ่ึงสมาชิกมาจากการเลือกตั้ งและจากการแต่งตั้ ง  

และวุฒิสภาประเทศไทยผ่านการยึดอ�านาจหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลทหาร 

ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัเดิม เปล่ียนรัฐสภาเป็นสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ในขณะจัดท�ารายงานฯ ประเทศไทย 

ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มีรัฐบาลร่วมกับคณะทหารคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ในปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหลงัจากท่ีมีประชามติในปี 2559 เห็นชอบกบัรัฐธรรมนูญใหม่

42) กฎหมายไทยเป็นแบบระบบประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร อ�านาจยุติธรรม 

ใช้ผ่านศาลยุติธรรม (ได้แก่ ศาลชั้ นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลอาญา) ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง  

(ประกอบดว้ยศาลปกครองชั้นตน้และศาลปกครองสูงสุด) 

43) เงินหมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 ปริมาณ 1,864,165 ลา้นบาท (ประมาณ 52.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

คิดเป็น 28,274 บาทต่อหวัประชากร และเท่ากบั 49% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ตามขอ้มูลของหน่วยงาน  

มีการใชเ้งินสดในสดัส่วนสูงเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 

44) ในขณะตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย เงิน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบัประมาณ 35 บาท ในรายงานฯ น้ีจะใชอ้ตัรา 

ดงักล่าวในการแปลงตวัเลขสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ

ควำมเส่ียงด้ำน ML/TF และกำรก�ำหนดขอบเขตของประเดน็ทีเ่ป็นควำมเส่ียงสูง

ภำพรวมควำมเส่ียงด้ำน ML/TF และ PF

45) แม้จะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการของมูลค่าทรัพย์สินต่อปีท่ีได้จากอาชญากรรมท่ีเกิดในประเทศไทย 

หรือทรัพย์สินจากการกระท�าผิดในต่างประเทศท่ีเข้ามาในประเทศไทย แต่จ�านวนตัวเลขนั้ นสูง ด้วยขนาด  
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ลกัษณะ และท่ีตั้งของเศรษฐกิจไทย ประกอบกบัท่ีตั้งในภูมิภาคท�าให้ประเทศไทยเป็นปลายทางหรือทางผ่าน 

ทรัพยสิ์นจากการกระท�าผดิในต่างประเทศ

46) การประเมินความเส่ียงระดบัชาติ (NRA) ปี 2559 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีภยัคุกคามและจุดเปราะบาง 

จากการ ML/TF ประเทศไทยประเมินว่าอาชญากรรมส�าคญั 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การทุจริต ยาเสพติด การหลีกเล่ียง 

ภาษี ความไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลักทรัพย ์ และการลักลอบศุลกากร ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีได้จากการกระท�า 

ความผิดส่วนใหญ่มาจากอาชญากรรมดังกล่าว ช่องทางท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการฟอกเงินคือธนาคารพาณิชย ์

และภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่องทางอ่ืนๆ ท่ีพบว่า เ ส่ียงต่อการฟอกเ งินล�าดับต่อไปคือผู ้ค้าว ัตถุโบราณ  

องคก์รไม่แสวงก�าไร การขนเงินผ่านแดน ผูค้า้รถยนต ์ และผูค้า้ทองค�าและอญัมณี ในดา้น TF หน่วยงานเห็นว่า 

เงินส่วนใหญ่ มีการโอนเงินผ่านทางองค์กรไม่แสวงก�าไร กิจกรรมผิดกฎหมาย การระดมเงินจากสาธารณชน  

และผูก่้อเหตุออกค่าใช้จ่ายเอง จุดเปราะบางมากท่ีสุดได้แก่จุดตรวจผ่านแดนธนาคารพาณิชย์และธนาคาร 

เฉพาะกิจ

47) การประเมินความเส่ียงระดบัชาติในปี 2555 ระบุว่า การพนนั การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การฉ้อโกง  

การคา้หญิง/เด็ก และการหลบเล่ียงภาษีมีสัดส่วนรวมกนั 95% ของทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�าผิด การประเมิน 

น้ีระบุว่า การทุจริต การคา้ยาเสพติด และการคา้มนุษยเ์ป็นแหล่งท่ีมาหลกัของทรัพยจ์ากอาชญากรรมท่ีหมุนเวียน 

เขา้ - ออกประเทศ

48) ประเทศไทยมีชายแดนเป็นระยะทางยาวท่ีเอ้ือต่อการเคล่ือนยา้ยคน สินคา้ และเงินผ่านแดน ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อการคา้ขา้มแดนและการโอนเงินผา่นแดน และมีผูล้กัลอบเขา้เมือง รวมถึงการเคล่ือนยา้ยคน สินคา้ และเงินผา่น 

เขา้ - ออกประเทศนอกระบบ

49) ความเส่ียงต่อ TF ค่อนขา้งสูง ปัจจยัดา้นสถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศโดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ถูกน�ามาพิจารณาควบคู่กับองค์ประกอบต่างๆ ทั้ งในประเทศและข้ามชาติ การเข้ามาและการจัดการ 

ทางการเงินของผู ้ก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทยประกอบกับความเส่ียงต่อ PF รวมทั้ งการหลบเล่ียง 

มาตรการลงโทษ และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัเกาหลีเหนือเป็นเร่ืองท่ีน�ามาพิจารณาดว้ยเช่นกนั

กำรประเมินควำมเส่ียงของประเทศและกำรก�ำหนดขอบเขตของประเดน็ทีเ่ป็นควำมเส่ียงสูง

50) ประเทศไทยจดัท�าการประเมินความเส่ียงระดบัชาติคร้ังแรกในปี 2555 โดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก IMF  

ในขณะตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย หน่วยงานไทยอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียง 

ฉบบัใหม่ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายไดป้ระเมินภยัคุกคามต่างๆ เพื่อใชภ้ายในหน่วยงาน
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51) จากระเบียบวิธีศึกษาประเมินความเส่ียงของ IMF ในปี 2555 พบวา่ ในภาพรวม ประเทศไทยมีการฟอกเงินมาก  

ปัจจัยส�าคัญท่ีพบรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขาดความมุ่งมั่นในการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน  

(จ�านวนเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บการอบรมในดา้นAML/การสืบสวนทางการเงินมีน้อย) มีความโปร่งใสของนิติบุคคล  

และมีจุดอ่อนในการไม่สามารถด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นของอาชญากรได ้ ทรัพยจ์ากการกระท�าความผิดท่ีถ่ายโอน 

ไปยงัประเทศอ่ืนโดยมากเกิดจากการทุจริต การคา้ประเวณี ยาเสพติด คา้มนุษย ์ การป่ันหุน้/ การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

โดยอาศยัขอ้มูลภายใน การหลบเล่ียงภาษี และอากร 

52) ไม่มีขอ้มูลปริมาณทรัพยจ์ากการกระท�าความผิดในต่างประเทศท่ีถ่ายโอนผ่านประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

รายงานการประเมินความเ ส่ียงปี  2555 ระบุว่าทรัพย์จากการกระท�าความผิดต่างประเทศส่วนใหญ่ 

มาจากพม่า มาเลเซีย กัมพูชา สหรัฐฯ สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง รายงานการประเมินความเส่ียงตั้ งขอ้สังเกต 

เร่ืองการขนเงินผา่นแดนไทยวา่กระท�าไดง่้าย และการมีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่มากซ่ึงมกันิยมท�าธุรกรรมเงินสด  

มาตรการและการด�าเนินการป้องกนัมีความอ่อนแอ

53) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 วิเคราะห์ความเส่ียง ML/TF เปรียบเทียบกันระหว่างภาคธุรกิจ  

และพบว่าธนาคารและสถาบันรับฝากเงินต่างๆ มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินสูงกว่า  โดยพิจารณาจาก 

ความน่าจะเป็นของการฟอกเงินในปริมาณสูงท่ีเกิดข้ึนทั้งๆ ท่ีมีมาตรการ AML ท่ีดี โอกาสท่ีจะเกิดการฟอกเงิน 

จ�านวนมากๆ ในภาคสหกรณ์ไดรั้บการประเมินว่ามีต�่ากว่า ส่วนภาคหลกัทรัพยไ์ดรั้บการประเมินว่ามีความเส่ียง 

ต่อการฟอกเงินในระดบัปานกลางโดยดูจากโอกาสท่ีจะเกิดการฟอกเงินขนาดใหญ่เพียงปานกลาง ภาคประกนั 

ไดรั้บการประเมินว่ามีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินต�่าท่ีสุด ส่วนธุรกิจใหบ้ริการทางการเงิน (Money Service Businesses: MSBs)  

ไดรั้บการประเมินว่ามีความเส่ียงสูงกว่าซ่ึงเกิดจากการมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งลูกคา้จร นักท่องเท่ียว  

และคนท่ีไม่มีถ่ินพ�านักในไทย ภาคธุรกิจดังกล่าวมีขีดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจ�ากัด 

เพ่ือด�าเนินการบริหารความเส่ียงดา้น AML/CFT อยา่งมีประสิทธิผล ส�าหรับกลุ่ม DNFBPs ไดรั้บการประเมินว่า 

มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดบัปานกลาง 

54) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ระบุว่าภาพรวมประเทศไทยมีความเส่ียงต่อ TF ในระดับสูง  

เน่ืองจากมีจุดอ่อนในความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)  

ในการสืบสวนสอบสวนคดี TF และมาตรการ CFT ท่ีอ่อนแอ ณ ขณะท่ีจดัท�ารายงานการประเมินความเส่ียง 

ปี 2555 ยงัไม่มีกรอบกฎหมาย CFT ภาคธนาคารและธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) มีโอกาสเส่ียงดา้น TF  

มากท่ีสุด รองลงไปคือองคก์รไม่แสวงก�าไร เน่ืองจากขาดมาตรการควบคุมท่ีดี

 



20

กำรประเมินควำมเส่ียงระดบัชำติฉบับปี 2559

55) ณ เวลาของการตรวจประเมินในประเทศไทย ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการประเมิน 

ความเส่ียงท่ีสมบูรณ์ ฉบบัใหม่ โดยมีก�าหนดแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 ประเทศไทยแจง้ผลการประเมินความเส่ียง 

ระดบัชาติเบ้ืองตน้ใหต้วัแทนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคณะผูป้ระเมิน ดงัน้ี

 ก) ทรัพยจ์ากการกระท�าความผดิท่ีถ่ายโอนผา่นแดนเป็นขาเขา้มากกวา่ขาออก

  1) ทรัพยจ์ากการกระท�าความผิดท่ีเขา้มาเกิดจากความผิดยาเสพติดและฉ้อโกงจากสหรัฐฯ ยุโรป พม่า  

   และจีน ผา่นทางธนาคาร มกัมีการใชธุ้รกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบงัหนา้ในการน�าทรัพยจ์ากการกระท�า 

   ความผดิเขา้มา

  2) ทรัพย์จากการกระท�าความผิดท่ีถ่ายโอนออกไปเกิดจากความผิดฉ้อโกงและพนัน ส่วนมาก 

   มีปลายทางในทวีปอเมริกาและยุโรป และบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และมาเก๊า  

   ผา่นธนาคารหรือการขนเงินสดผา่นแดน 

 ข) อาชญากรรมส�าคัญ 5 อันดับแรกท่ีเป็นท่ีมาของทรัพย์สิน ได้แก่ การทุจริต ความผิดยาเสพติด 

   การหลบเล่ียงภาษี ความไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และการลกัลอบศุลกากร รวมกนัมีมูลค่า 

  ประมาณ 86% ของอาชญากรรมท่ีก่อใหเ้กิดรายไดทุ้กประเภทรวมกนั

 ค) ธนาคารพาณิชย์นั้ น แม้ว่าจะมีการบริหารจัดการและมาตรการควบคุมท่ีดี แต่ยงัเป็นภาคธุรกิจ 

  ท่ีมีจุดเปราะบางต่อการฟอกเงินมากท่ีสุด เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์ท่ีซับซ้อน และมีช่องทางบริการ 

  หลากหลาย มีสาขาท่ีตั้งตามจุดต่างๆ มากมาย และความเช่ือมโยงกบัระบบการเงินระหวา่งประเทศ

 ง) นายหน้าคา้อสังหาริมทรัพยม์กัถูกใชเ้ป็นช่องทางการฟอกเงินเน่ืองจากการแปลงทรัพยจ์ากการกระท�า 

  ความผดิใหเ้ป็นทรัพยท่ี์ถูกกฎหมายท�าไดง่้ายและสามารถปิดบงัเจา้ของท่ีแทจ้ริงได ้

 จ) องคก์รไม่แสวงก�าไรมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากขาดการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT และขาดความโปร่งใส 

 ฉ) การขนเงินผ่านแดนเป็นจุดเปราะบางของประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นชายแดนซ่ึงอาชญากรขา้มแดน 

  ได้ง่าย จ�านวนจุดผ่านแดนอย่างเป็นทางการมีไม่เพียงพอ จึงเ อ้ือให้เ กิดอาชญากรรมมูลฐาน 

  และการลกัลอบขนของเถ่ือนต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการประสานงานกนัไม่เพียงพอ 

 ช) บริษทัประกนั บริษทัโอนเงิน ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา สหกรณ์ บริษทัประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั  

  ธนาคารเฉพาะกิจ และธุรกิจบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินต�่า

 ซ) ในส่วนของ TF ประเทศไทยไดป้ระเมินและประมาณปริมาณการระดมเงินเพ่ือกระท�าการก่อการร้าย  

  การ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  และใช้เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม ตลอดจนประเ มินช่องทางหลัก 

  ท่ีใชใ้นการระดมเงินทุน ส่วนใหญ่เป็นการระดมเงินผา่นองคก์รไม่แสวงก�าไร กิจกรรมผดิกฎหมาย  
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  เงินบริจาค และการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง จุดเปราะบางมากท่ีสุดในการถ่ายโอนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

  กบั TF ได้แก่การขนเงินสดผ่านแดน การใช้ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเฉพาะกิจ เงินทุนดงักล่าว 

  ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการปฏิบติัการและใช้ภายในองค์กร ซ่ึงโดยมากใช้ในการก่อเหตุ การซ้ืออาวุธต่างๆ  

  นอกจากนั้น ยงัใชเ้งินในการฝึกอบรมและรณรงคร์ะดมมวลชน ผา่นการใชส่ื้อสงัคมออนไลนเ์พื่อขยายเครือข่าย 

 ฌ) งานวิจยัช้ีวา่เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทยมีขนาดใกลเ้คียงกบัเศรษฐกิจในระบบ ขอ้มูลบางแหล่ง 

  ระบุวา่เศรษฐกิจนอกระบบมีมูลค่า 30 - 40% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)

ภยัคกุคำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยทีส่�ำคญั

56) คณะผูป้ระเมินระบุภยัคุกคามดา้น ML/TF ของไทย โดยอา้งจากการประเมินความเส่ียงของและการประเมิน 

ท่ีเช่ือถือไดอ่ื้นๆ และแหล่งขอ้มูลวจิยัต่างๆ 

 • องค์กรอาชญากรรม: ประเทศไทยเผชิญภยัคุกคามส�าคญัจากองคก์รอาชญากรรม (ในประเทศและขา้มชาติ)  

  กลุ่มอาชญากรรมขา้มชาติจากทัว่โลกเขา้มาก่อคดีร้ายแรงในประเทศไทย กลุ่มดงักล่าวน้ีเก่ียวขอ้งกบั 

  อาชญากรรมประเภทต่างๆ และเข้ามากระท�าผิดหรือใช้ประเทศไทยเป็นปลายทางหรือทางผ่าน 

  ในการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน

 • การทุจริต: หน่วยงานของไทยตระหนักถึงความเส่ียงส�าคญัจากการทุจริตในประเทศและต่างประเทศ  

  ส�าหรับการทุจ ริตในประเทศ เ ร่ือง ท่ี เ ส่ียง เ ป็นพิ เศษ คือ  การ รับสินบน กรรโชก ย ักยอก  

  ทุจริตจดัซ้ือ จดัจา้ง ระบบอุปถมัภ ์ รัฐวิสาหกิจ และขั้นตอนการประกวดราคา สินบนของต่างประเทศ 

  ท่ีเสนอให้เจ้าหน้าท่ีและกรณีการเอ้ือประโยชน์ต่ออาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ประเด็นการทุจริต 

  ต่างประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงรวมถึงการท่ีประเทศไทยมกัจะตกเป็นปลายทางทรัพยจ์ากการรับสินบน 

  ในต่างประเทศ และการให้สินบนโดยธุรกิจไทยให้แก่เจา้หน้าท่ีต่างประเทศ นอกจากนั้น การทุจริต 

  ยงับัน่ทอนผลการด�าเนินมาตรการ AML/CFT อีกดว้ย

 • TF: TF ในประเทศท่ีเกิดจากกลุ่มในท้องถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่ปฏิบติัการในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นรายย่อยแต่ยงัมีการขา้มแดนของผูส้นับสนุน 

  อยู่บา้ง ประเทศไทยเผชิญกับภยัคุกคาม TF ขา้มชาติ รวมทั้ งเป็นจุดเปราะบางในด้านกลุ่มขา้มชาติ 

  ท่ีใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการสนบัสนุน ให้เงินทุน การเคล่ือนยา้ยคนหรือการฟอกเงิน การประเมิน 

  ได้พิจารณาจุดเปราะบางทางการเงินจากนักรบก่อการร้ายต่างชาติท่ีเดินทางกลับบ้านและอาจใช ้

  ประเทศไทยเป็นทางผา่น

 • การฉ้อโกง: ประเทศไทยเส่ียงต่อการฉ้อโกงขนาดใหญ่ทั้ งในประเทศและข้ามชาติเป็นอย่างมาก 

   มีแนวโนม้การฉอ้โกงจากการหลอกใหล้งทุน ธุรกิจเครือข่าย และสหกรณ์เพิ่มข้ึน

 • การลักลอบขนและค้า:  ( ท้ังหมดเ ก่ียวข้องกับการควบคุมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

  และความเช่ือมโยงกับการทุจริตในประเทศและต่างประเทศ และความผิดอ่ืนๆ)
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 • การลักลอบค้ายาเสพติด: ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านส�าหรับการขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมาย 

  และสารตั้ งต้นจากภูมิภาค ‘สามเหล่ียมทองค�า’ และ ‘จันทร์เส้ียวทองค�า’ โดยมีปลายทางการขาย 

  ในยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเ ลีย  และภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง  Methamphetamine  

  และ Opioid  จุดเปราะบางคือการมีชายแดนยาวติดต่อกับพม่า ,  ลาวและกัมพูชา  พบความ 

  เก่ียวข้องของคนไทยในคดีลักลอบค้าในภูมิภาคอ่ืนๆ หน่วยงานไทยยงัสืบสวนพบการขนโคเคน2 

  อยา่งต่อเน่ือง ประเทศไทยมีตลาด Methamphetamine ขนาดใหญ่โดยน�าเขา้มาจากพม่าเป็นหลกั

 • ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ :  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ทั้ ง ต้น ท า ง  ท า ง ผ่ า น  แ ล ะ ป ล า ย ท า ง ใ น ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย ์

  เ พ่ื อ ใช้ เ ป็นแรงงานบังคับ  (โดย เฉพ าะในอุตสาหกร รมปร ะมงและการผ ลิตอาหาร ทะ เล )  

  และการแสวงประโยชน์ทาง เพศเ ชิงพาณิชย์ หน่วยงานไทยระบุว่ า มีความเ ช่ือมโยงส�าคัญ 

  ในเร่ืองการค้ามนุษย์กับการทุจริต ความเส่ียงท่ีชัดเจนคือบริเวณชายแดนติดกับพม่า UNHCR  

  คาดวา่ความผดิคา้มนุษยก่์อใหเ้กิดรายไดถึ้ง 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในเสน้ทางพม่า/ไทย/มาเลเซีย

 • การลักลอบขนคน:  ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านการลักลอบขนคนในและนอกภูมิภาคเอเชีย 

  ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ส� า คัญ กับ อ ง ค์ก ร อ า ช ญ า ก ร ร ม ข้า ม ช า ติ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง 

  ทั้ งกับการลักลอบขนคนและการค้ามนุษย์ และมีความเ ช่ือมโยงถึงการทุจริต หน่วยงานไทย 

  พ บ เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี ซับ ซ้อ น ข อ ง ผู ้ลัก ล อ บ ข น ค น กับ ก า ร ท�า เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ต น ป ล อ ม  ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

  ใ น ก า ร ลั ก ล อ บ ข น ค น มี ม า ก ท่ี สุ ด บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น ติ ด กั บ พ ม่ า จ า ก ก า ร ท่ี มี ช า ว โ ร ฮิ ง ย า 

  เข้ามาในประเทศเป็นจ�านวนมาก การลักลอบขนคนไม่เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

  ของไทย

 • การลักลอบค้าน�้ามันเถ่ือน: ประเทศไทยเป็นทั้ งปลายทางและทางผ่านในการลักลอบขนเช้ือเพลิง 

  เ ถ่ือนจากมาเลเซียและประเทศอ่ืนๆ ทั้ งทางบก (โดยเฉพาะผ่านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้)  

  และทางทะเล รายงานส่ือมวลชนช้ีว่า มีความเ ช่ือมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายท้อง ถ่ินในจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต้

 • การลักลอบค้า สัต ว์ ป่ า :  ประ เทศไทยเ ป็นทั้ งต้นทางและทางผ่านในการลักลอบค้าสัตว์ป่ า  

  ประเทศไทยเป็นตลาดงาช้างขนาดใหญ่จนกระทั่งถึงปี 2558 แต่หน่วยงานได้ปราบปรามการค้า 

  ดงักล่าวส�าเร็จ

 • ก า ร ลั ก ล อ บ ค้ า โ บ ร า ณ วั ต ถุ :  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ทั้ ง ต้น ท า ง แ ล ะ ท า ง ผ่ า น ใ น ก า ร ลัก ล อ บ 

  คา้โบราณวตัถุ

 

2จากรายงานยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  หน่วยงานไทยจบัโคเคนในปี 2558 รวม 48 กก.  

 ปี 2557 รวม 28 กก. ปี 2556 รวม 69 กก. http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol1/253313.htm
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 • การฟอกเงินจากการกระท�าความผิดมูลฐานในต่างประเทศ: ประเทศไทยมีความเส่ียงจากทรัพยสิ์นท่ีได ้

  จากการกระท�าความผิดท่ีส�าคญัจากประเทศเพ่ือนบา้น เช่น การฉ้อโกง, การทุจริต, การคา้ยาเสพติด,  

  อาชญากรรมเ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อม,  การค้ามนุษย์ และความผิดเ ก่ียวกับภาษี ท่ี เ กิดในภูมิภาค  

  ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย การมีภาคการเงินขนาดใหญ่และเป็นระบบเปิดเป็นจุดเปราะบาง 

  ต่อเงินทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ML และ TF ผา่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศอ่ืนๆ

 • การพนัน: การพนันเป็นส่ิงผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่กลับมีการลักลอบเล่นอย่างกว้างขวาง  

  รวมถึงแก๊งการพนันในประเทศ และการเคล่ือนยา้ยคนและเงินไปมาเพ่ือไปเล่นพนันในแหล่งส�าคญั 

  ในภูมิภาค (เป็นคาสิโนบริเวณชายแดนติดกบักมัพชูา, ลาว, พม่า, และศูนยก์ลางคาสิโนระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ)  

  ความเส่ียงเกิดจากธุรกิจต่างชาติในการน�าคนไปเล่นคาสิโนท่ีด�าเนินการในประเทศไทย หรือท่ีสนบัสนุน 

  นกัพนนัไทย บทบาทของการฟอกเงินผา่นการคา้ในการถ่ายโอนเงินทุนจากการพนนัเป็นความเส่ียงอยา่งหน่ึง

 • ความผิดเ ก่ียวกับภาษี :  ประเทศไทยเ ป็นเ ป้าหมายของความผิด เ ก่ียวกับภาษีหลายประเภท  

  รวมทั้งการกระท�าความผดิเก่ียวกบัภาษีจากต่างประเทศ

 • การปลอมเอกสารแสดงตน: เป็นอาชญากรรมในตวัเอง และเก่ียวขอ้งกบั ML/TF และความผิดประเภทอ่ืนๆ  

  แหล่งข้อมูลเ ปิดระบุว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการปลอมเอกสารแสดงตนข้ามชาติ  

  ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงผลงานส�าคญัในการปราบปรามกลุ่มผูป้ลอมเอกสารแสดงตนขา้มชาติ 

  ดงักล่าว ส�าหรับกรณีการปลอมเอกสารแสดงตนในประเทศกเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีการด�าเนินคดีฟอกเงินดว้ย

57) ช่องทางท่ีเปราะบางท่ีสุดส�าหรับการฟอกเงินคือธนาคาร เน่ืองจากมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคการเงิน  

มีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ปริมาณธุรกรรมมาก และความเช่ือมโยงระหว่างภาคธนาคารกับระบบการเงิน 

ระหวา่งประเทศ

58) การท่ีประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาจ�านวนมาก และมีผูอ้พยพยา้ยถ่ินนอก

ระบบท�าให้ประเทศไทยเผชิญกับการฟอกเงินข้ามชาติ แต่จะมีขนาดมากน้อยเป็นอย่างไรนั้ นก็ยงัไม่แน่ชัด  

ส่ิงท่ีชัดเจนคือประเทศไทยเป็นปลายทางท่ีดึงดูดทรัพยสิ์นจากการก่ออาชญากรรมจากกลุ่มประเทศลุ่มน�้ าโขง  

ยุโรปบางประเทศ และเอเชีย ส่วนปลายทางของทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง  

มาเก๊า และดินแดนหลบเล่ียงภาษี

วธีิกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยทีส่�ำคญั

59) คณะผูป้ระเมินไดร้ะบุวธีิการ ML/TF ในประเทศไทยโดยอา้งอิงจากรายงานประเมินความเส่ียงของประเทศไทย 

และขอ้มูลงานวจิยั การประเมินท่ีน่าเช่ือถือไดอ่ื้นๆ 

 • กระบวนการฟอกเงินท�าอย่างเป็นระบบมากข้ึน รวมทั้งการเก่ียวพนัของผูฟ้อกเงินท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม 

  อิสระหรือก่ึงอิสระ (สมาชิกครอบครัว) 

 • การฟอกเงินใชว้ธีิการท่ีซบัซอ้นมากข้ึน เช่น ใชต้วัแทน (อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
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 • การใชธุ้รกิจบงัหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวและกิจกรรม/ ธุรกิจท่ีใชเ้งินสดเป็นหลกั

 • การลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพย์

 • การลงทุนในสินคา้มูลค่าสูง

 • การลงทุนในโบราณวตัถุ

 • การโอนเงิน (ผา่นธนาคาร) ออกนอกประเทศ

 • การถือครองทรัพยท่ี์ได้มาโดยมิชอบในรูปเงินสด และ/หรือน�าทรัพยท่ี์ได้มาโดยมิชอบเป็นเงินสด 

  เขา้สู่เศรษฐกิจในระบบ

กำรก�ำหนดขอบเขตกำรประเมินควำมเส่ียง

60) เร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงซ่ึงคณะผูป้ระเมินเนน้เพิ่มเติมไดแ้ก่ องคป์ระกอบในประเทศและขา้มชาติ ดงัน้ี:

 • ความเส่ียงจากองคก์รอาชญากรรม รวมทั้งการเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมส�าคญัต่างๆ (ยาเสพติด, การคา้มนุษย,์  

  การลกัลอบขนคน, การฉอ้โกงเป็นตน้)

 • ความเส่ียงด้านการทุจริต (ทั้ งความผิดฐานทุจริตและสินบน และความเก่ียวข้องกับการทุจริต 

  ในการ ML/TF และการกระท�าความผดิมูลฐาน)

 • การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 • การฉอ้โกง

 • การคา้ยาเสพติด

 • การคา้มนุษย์

 • การลกัลอบขนคน

 • ความผดิเก่ียวกบัภาษี

 • การฟอกเงินจากการกระท�าความผดิในต่างประเทศ

ควำมมีนัยส�ำคญั

ลกัษณะทำงเศรษฐกจิ

61) ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ 

เป็นอนัดบัสองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้องจากอินโดนีเซีย มีเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ 5 ลา้นลา้นบาท  

(ประมาณ 166 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เป็นอนัดบัสองในภูมิภาครองจากสิงคโปร์
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62) ในปี 2558 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของไทยมีมูลค่า 395.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ธนาคารโลก) 

โดยมีรายไดต่้อหัวประชากรจ�านวน 201,342 บาท (5,750 เหรียญสหรัฐฯ) และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

2.8% ต่อปี ในปี 2558 มีการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวอย่างมาก แต่การส่งออกสุทธิลดลงประมาณ 5.6%  

การส่งออกไปยงัตลาดกมัพชูา, ลาว, พม่า, เวยีดนามเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการส่งออกไปยงัตลาดอ่ืนลดลง

63) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัดี อตัราการว่างงาน 0.8% ต่อปี อตัราเงินเฟ้อ 0.9 % ต่อปี ประเทศไทย 

ไดเ้ปรียบดุลการคา้ถึง 467,899 ลา้นบาทหรือเท่ากบั 8.9% ของ GDP อุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ของไทย รองลงไป ไดแ้ก่ การคา้ การบริการ และการเกษตร อุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย ไดแ้ก่ การแปรรูป 

อาหาร รถยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ เพชรพลอยและอญัมณี เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ ยางพารา เคมี พลาสติก ส่ิงทอ 

เส้ือผา้ คอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ การท่องเท่ียวเป็นภาคธุรกิจส�าคญัท่ีกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศในปี 2558  

มีจ�านวนนกัท่องเท่ียว 29.88 ลา้นคน สร้างรายไดก้วา่ลา้นลา้นบาท (สถิติของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

64) ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบท่ีใหญ่มาก สูงถึงประมาณ 40.9% ของ GDP ในปี 25573 ซ่ึงลดลงมาก 

ใน 15 ปีท่ีผ่านมา แต่ก็ยงัสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน และอยู่กลุ่มท่ีสูงท่ีสุดในโลก4 ผูป้ระเมินไดรั้บแจง้ว่า  

พลเมืองไทยและคนท�างานชาวต่างชาติ (ทั้งในและนอกระบบ) ใช้เงินสดในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เป็นจ�านวนมากในเศรษฐกิจนอกระบบ

65) ณ ส้ินปี 2557 ตลาดพนัธบตัรมีมูลค่า 9.3 ลา้นลา้นบาทรวมมูลค่าตราสารหน้ีทั้งประเภทระยะสั้น (< 1 ปี)  
และระยะยาว (> 1 ปี) ในขณะเดียวกนั มูลค่ารวมของทั้งตลาดหุน้สูงถึง 14.2 ลา้นลา้นบาท โดยมีภาคเอกชนเป็นผูเ้ล่น

ส�าคญั มูลค่าธุรกรรมในแต่ละเดือนของตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศของผูไ้ดรั้บอนุญาตเฉล่ีย 6.8 ลา้นลา้นบาท  

มูลค่าของตลาดเงินสูง 2.1 ลา้นลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการท�าธุรกรรมของสถาบนัการเงิน

กำรเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงิน

66) การส�ารวจทางการเงินก่อนหน้าน้ีระบุว่า ประชากรวยัผูใ้หญ่ส่วนใหญ่มีบญัชีธนาคาร5 ในประเทศไทย  

ประชาชนมกัซ้ือสินคา้และบริการดว้ยเงินสด แต่มีประชากรในสัดส่วนสูงท่ีสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินได ้ 

การส�ารวจของ Fin Scope พบว่า ประชาชน 23% ใช้บริการทางการเงินท่ีเป็นทางการประเภทอ่ืน และมี 1% 

ท่ีใชเ้ฉพาะผลิตภณัฑ์ทางการเงินนอกระบบ มีผลการศึกษาท่ีแยง้กนัระบุว่าประชากรเพียง 59% เท่านั้นท่ีมีบญัชี 

เ งินฝาก และ 41% ไม่มีบัญชีธนาคาร6 ผลการส�ารวจระบุว่า  87% ของบัญชีธนาคารทั้ งหมดมีเ งิน 

ไม่ถึง 50,000 บาท (1,670 เหรียญสหรัฐฯ) เฉล่ียมีเงินฝากบญัชีละ 4,861 บาท (156 เหรียญสหรัฐฯ) คนไทย 

ส่วนใหญ่มีเงินคงบญัชีจ�านวนน้อย และใช้บญัชีน้ีเพ่ือรับและส่งเงิน (ADB และ UNCDF) การใช้บตัรเครดิต 

เพิ่มข้ึนใน 7.26% ต่อปี (PS Newswire ปี 2557) 

3F Schneider (JohannesKeplerUniversity) in Bloomberg July 1 2015- https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-30/bangkok- 

 s-sex-shops-street-bars-survive-graft-crackdown
4http://investvine.com/Thailand-shadow-economy-among-biggest-globally/
52013 FinScope survey
6Van Dam, S ‘Banking the Unbanked: The Mobile Opportunity” Global Banking และFinance Review 23 Sep 2013
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ภำคกำรเงินของประเทศไทย

67) ณ เดือนธนัวาคม 2558 ภาคบริการทางการเงินของประเทศไทยมีมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 27,921 พนัลา้นบาท (962 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี:

สถาบันการเงนิตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าสินทรัพย์ (ณ ธันวาคม 2558)
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DNFBPs ตาม พ.ร.บ. ปปง.

ธุรกจิอ่ืนๆ และผู้ประกอบอาชีพตาม พ.ร.บ. ปปง.

สถาบันการเงนิและ DNFBPs ทีไ่ม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ปปง.
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68) ปริมาณการเงินเพ่ือการคา้ท่ีหมุนเวียนผ่านธนาคารไทยมีมูลค่าสูง และประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ 

ในภูมิภาค (รวมทั้งการเงินเพื่อการคา้)

ระบบกำรช�ำระเงิน

69) ประเทศไทยมีสภาพการณ์แวดล้อมของระบบการช�าระเ งินท่ีก้าวหน้า  โดยมีหลายด้านท่ี เ ติบโต 

และเป็นนวตักรรม ประเทศไทยขยายระบบการช�าระเงินใหม่ต่างๆ อยา่งรวดเร็ว โดยมีดา้นการธนาคารออนไลน์ 

และมือถือท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ณ ตน้ปี 2559 ประเทศไทยมีเคร่ือง EFTPOS/ATMs ใหบ้ริการจ�านวน 396,257 เคร่ือง 

ทัว่ประเทศจ�านวนดงักล่าวน้ีไดเ้พิ่มข้ึน 27% ในเวลาสองปี

ควำมเกีย่วข้องกบักำรค้ำและกำรเงินกบัเกำหลเีหนือหรืออิหร่ำน

70) ประเทศไทยเป็นคู่คา้ส�าคญัของเกาหลีเหนือ แมว้่าเกาหลีเหนือเป็นเพียงคู่คา้รายเลก็ส�าหรับไทย และปริมาณ 

การคา้ทวิภาคีจะค่อนขา้งน้อยในลกัษณะสัมบูรณ์ สินคา้น�าเขา้จากเกาหลีเหนือคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเม่ือเทียบ 

กบัการคา้ต่างประเทศทั้งหมดของไทย ตวัอย่างเช่น ในปี 2557 ประเทศไทยเป็นผูน้�าเขา้รายใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 6  

ของเกาหลีเหนือ (19.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.57% ของการส่งออกทั้งหมดของเกาหลีเหนือ8  

ฐานขอ้มูลของ UN Comtrade รวมตวัเลขการคา้กับเกาหลีเหนือท่ีไทยรายงานอย่างเป็นทางการ และระบุว่า 

ประเทศไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 107 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2557 และ 73 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2558  

ไปยงัเกาหลีเหนือ9 ถ้อยแถลงกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อส่ือมวลชนในปี 2558 ระบุว่าการค้า 

ระหว่างกนัมีมูลค่ารวม 126.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 โดยการส่งออกจากไทยไปเกาหลีเหนือมียางพารา  

เคมี และพลาสติก และการน�าเขา้สินคา้ของไทยมี เคมี เหล็ก และเหล็กกลา้ และเคร่ืองจกัรไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่10  

เป็นท่ีประจกัษ์ว่าบริษทัไทยส่งออกและลงทุนในโครงการต่างๆ ในเกาหลีเหนือ แต่ไม่มีรายละเอียดการลงทุน 

ต่างประเทศโดยตรง หรือสัญญาเก่ียวกับบริษัทไทยท่ีด�าเนินธุรกิจในเกาหลีเหนือ บริษัทไทยมีการลงทุน  

(ทางตรงและทางอ้อม) ในสาขาโทรคมนาคมในเกาหลีเหนือ 11 รายงานจากส่ือมวลชนระบุว่ามีกรณี 

ของการหลีกเล่ียงการลงโทษทางการเงินโดยองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าวในต่างประเทศ

7สถานรับจ�าน�าในประเทศไทยใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย โดยลูกคา้น�าทรัพยสิ์นส่วนตวัมาวางเป็นหลกัประกนัภายในก�าหนดเวลา
8http://www.worldstopexports.com/north-koreas-top-import-partners/
9https://comtrade.un.org/data/
10http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1848407/north-korea-invites-Thailand-invest-because-thais-are
11https://www.wsj.com/articles/SB105276813727329300
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12ประเภทสินคา้เฉพาะรายการท่ีไดรั้บอนุญาต

71) หน่วยงานไทยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการด�าเนินมาตรการลงโทษตามข้อมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ออกประกาศห้ามน�าเข้าและส่งออกสินค้า 

กบัเกาหลีเหนือ

72) ณ วนัท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทยมีนิติบุคคล 23 หน่วยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัองคก์รของอิหร่าน แต่ไม่มีองคก์รจากเกาหลีเหนือ

สถติกิารค้าระหว่างประเทศไทยกบัอหิร่าน

สถติกิารค้าระหว่างประเทศไทยกบัเกาหลเีหนือ

สินค้าทีส่่งออกจากไปยงัเกาหลเีหนือสูงสุด 5 อนัดบัแรก - ปี พ.ศ. 2559
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สินค้าทีน่�าเข้าจากเกาหลเีหนือสูงสุด 5 อนัดบัแรก - ปี พ.ศ. 2559

ตาราง: ดชันีตวัช้ีวดัธรรมภบิาลของประเทศไทยปี  2558 - World Bank World Wide Country Snapshot

องค์ประกอบเชิงโครงสร้ำง 

73) ประเทศไทยมีโครงสร้างระบบงาน AML/CFT ท่ีมีประสิทธิภาพ

74) ฝ่ายการเมืองใหก้ารสนบัสนุนงานดา้น AML/CFT เป็นอยา่งมาก โดยเลขาธิการ ปปง. ข้ึนตรงกบันายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงออกค�าสัง่และแนวทางต่างๆ ในเร่ือง AML/CFT ตามขอ้เสนอแนะในรายงานของส�านกังาน ปปง.

75) การรายงานข่าวเก่ียวกบัคดี AML/CFT ในประเทศไทยมีน้อย ข่าวอาชญากรรมทางการเงินส�าคญัของไทย 

ก็ค่อนขา้งน้อย การท่ีไม่มีข่าวเชิงลึกเก่ียวกับคดีอาชญากรรมทางการเงินท�าให้สถาบนัการเงินไม่ได้รับทราบ 

รายละเอียดอยา่งสม�่าเสมอ เวน้แต่เม่ือมีการประเมินของภาครัฐหรือมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลคดี การไม่ปรากฏข่าว 

ทางส่ือมวลชนจึงเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของคณะผูป้ระเมินในการรวบรวมบริบทคดีส�าคญัๆ 

76) ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลและจริยธรรมค่อนขา้งต�่าแต่อยู่ในระดบัคงท่ี ตารางดา้นล่างน้ีสรุปดชันีธรรมาภิบาล 

ตั้งแต่ปี 2558 จาก World Bank World Wide Governance Indicators Country Snapshot13 น่าสงัเกตวา่ ค่าคะแนน 

ธรรมาภิบาลเฉล่ียของประเทศไทยลดลงจาก 52.7 เหลือ 44.3 นบัตั้งแต่การส�ารวจเดียวกนัในปี 2548 โดยมีดชันี 

ตวัช้ีวดั 3 ตวัจาก 6 ตวั ท่ีตกลงมาก ขณะท่ีตวัอ่ืนๆ ยงัค่อนขา้งทรงตวั 

13http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports – หมายเหตุ: อนัดบัเปอร์เซ็นไทล ์0 หมายถึงอนัดบัต�่าสุด และ 100 หมายถึงอนัดบัสูงสุด
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77) จากรายงาน World Economic Forum Global Competitiveness Report ปี 2558 - 2559 พบว่าดัชนี  

Public Institution Index ของไทยอยูท่ี่ระดบั 3.7 จากคะแนนเตม็ 714 โดยค่าเฉล่ียประเทศทัว่โลกคือ 4.1 ในการประเมิน

ท่ีผา่นมา ล�าดบัของไทยต�่าลง ทั้งน้ี คะแนนวดัจากธรรมาภิบาลซ่ึงจ�าแนกเป็น 5 ดา้น (สิทธิในทรัพยสิ์น จริยธรรม และ

การทุจริต การใชอิ้ทธิพลโดยมิชอบ ผลการปฏิบติังานของภาครัฐ และความมัน่คงปลอดภยั)

78) จากรายงาน The Freedom House, Freedom of the World report ปี 2559  จดัประเมินค่าดชันีประเทศไทย 

ท่ีระดับ 6.5 จากคะแนนเต็ม 7 โดยอ้างอิงจากการประเมินเสรีภาพพลเมืองและทางการเมืองทั่วโลก  

(หมายเหตุ 1 คือเสรีมากท่ีสุด และ 7 มีเสรีน้อยท่ีสุด) และจดัให้ไทยอยู่ในล�าดบัท่ี 32 ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต1์5  

ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัการประเมินคร้ังก่อนๆ 

79) ท่ีผ่านมาประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบั Corruption Perceptions Index ค่อนขา้งต�่า16 คือไดค้ะแนน 38  

ในปี 2557 และปี 2558 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากคะแนน 35 ในปี 2556 (คะแนนเต็ม 100 โดย 0 หมายถึงภาพลกัษณ์ 

การทุจริตสูง และ 100 หมายถึงภาพลักษณ์การทุจริตต�่า) อย่างไรก็ตาม การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบาย 

ส�าคัญแห่งรัฐ และมีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้ งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

และการจัดตั้ งส�านักงาน ป.ป.ช.ในปี 2542 เพ่ือด�าเนินงานด้านการทุจริตโดยเฉพาะ ในภาคประชาสังคม 

กมี็มาตรการป้องกนัปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการริเร่ิมการต่อตา้นการทุจริตในภาคการเงิน

80) คณะผูป้ระเมินพิจารณาผลกระทบของกฎอยัการศึกและการเก่ียวขอ้งของศาลทหารในการด�าเนินมาตรการ 

AML/CFT ของไทย ตั้ งแต่ เ ดือนพฤษภาคม ปี  2557 กองทัพไทยเข้ายึดอ�านาจการบริหารประเทศ  

ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 และใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44  

ให้อ �านาจ คสช. ในการออกค�าสั่งเพ่ือ “การส่งเสริมความสามคัคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ”  

หรือเพ่ือป้องกนั ระงบัหรือปราบปรามการกระท�าอนัเป็นการบ่อนท�าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คง 

ของชาติ จนถึงปัจจุบนั มีการออกค�าสั่งตามมาตรา 44 อย่างน้อย 107 ค�าสั่ง ประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ หลายเร่ือง  

ส่วนใหญ่เพ่ือจุดประสงค์ทางการบริหารมากกว่าดา้นความมัน่คง ค�าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดรวมถึงค�าสั่ง คสช.  

3 ฉบบัท่ีก�าหนดใหค้วามผดิอาญาบางความผดิตอ้งอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของศาลทหาร

81) ความผิดดงักล่าวรวมถึงมาตรา 107 - 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (เช่น อาวุธปืน, เคร่ืองกระสุนปืน,  

และวตัถุระเบิด) ความผิดตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนและความผิดตามมาตรา 113 - 118 ของประมวลกฎหมาย 

อาญา (ความผิดต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร) ผลจากการออกค�าสั่ง คสช. ท�าให้ศาลทหารอยู่ในสถานะ 

ท่ีถือว่าเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ ผลท่ีส�าคญัท่ีสุดในกรณีน้ีคือการไม่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นตน้  

ทั้ งน้ี กระบวนการพิจารณาของศาลทหารเหมือนกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลชั้ นต้น 
มีองค์คณะผู ้พิพากษา 3 คน ผู ้พิพากษาหัวหน้าคณะเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ (ต้องมีวุฒิทางนิติศาสตร์ 

14http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-ปี2558 -ปี 2559/economies/#economy=THA
15https://freedomhouse.org/report/freedom-world/ปี 2559/ประเทศไทย
16Corruption Perception Index, © Transparency International ปี 2559.
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และเนติบณัฑิต) จ�าเลยมีสิทธิตั้งตวัแทนเองได ้ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 ค�าสั่ง คสช. ท่ี 55/2559 ยกเลิกค�าสั่ง  
คสช. 3 ฉบับเดิม ซ่ึงหมายความว่าหากมีการกระท�าผิดใดๆ นับจากวันท่ีมีค�าสั่งยกเลิก ให้ไปด�าเนินคดี 

ในศาลพลเรือน แต่ก็ยงัมีกว่า 1,000 เร่ืองท่ีคา้งการพิจารณาในศาลทหารและยงัอยู่ในเขตอ�านาจศาลดงักล่าว  

รวมทั้งคดีใหญ่คือคดีการวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวณัในกรุงเทพฯ ในปี 2558 แต่คดีท่ีพิจารณาในศาลทหาร 

หลงัการออกค�าสัง่ คสช. วนัท่ี 12 กนัยายน 2559 สามารถอุทธรณ์ได้

82) พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ในสามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) ผลในทางปฏิบติัของ พรก. คือเป็นการเพ่ิมอ�านาจของหน่วยงาน 

ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน คุมขงัผูต้อ้งสงสัย และยึดวตัถุในคดี รวมทั้งคดีการก่อการร้าย 

คณะผู ้ประเมินพบผลกระทบเล็กน้อยในการประกาศ พรก.  ฉุกเฉินและการเ ก่ียวข้องของศาลทหาร 

ในการด�าเนินการดา้น AML/CFT ของไทย คดีความผิดส่วนใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบดา้นการสนบัสนุนทางการเงิน 

ใหแ้ก่การก่อการร้ายไม่ไดพ้ิจารณาโดยศาลทหาร (ดู IO 9)

ควำมเป็นอิสระของศำล

83) เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2559 คสช. ออกค�าสั่งท่ี 55/2559 ซ่ึงพิจารณาว่าคดีท่ีเก่ียวกับการบ่อนท�าลาย 

ค ว า ม มั่น ค ง ข อ ง ช า ติ แ ล ะ ก า ร ห ม่ิ น พ ร ะ บ ร ม เ ด ช า นุ ภ า พ ไ ม่ ต้อ ง น�า ข้ึ น สู่ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ศ า ล ท ห า ร  

ค�าสั่ง น้ี เป็นการยกเลิกค�าสั่ง เดิม 3 ฉบับ คือ ค�าสั่ง ท่ี  37/2557 (ความผิดในเขตอ�านาจของศาลทหาร)  
ค�าสั่ ง ท่ี  38/2557 (คดี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดหลายกรรมต้องอยู่ในเขตอ�านาจศาลทหาร)  

และค�าสั่งท่ี 50/2557 (ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณาคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

เ พ่ือใช้ในการสงคราม) หากมีการกระท�าผิดนับจากวันท่ีมีค�าสั่งยกเลิก ให้ไปด�าเนินคดีในศาลพลเรือน  

แ ต่ ก็ ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ค ดี ท่ี ค้ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ศ า ล ท ห า ร  ค�า พิ พ า ก ษ า ข อ ง ศ า ล ท ห า ร ท่ี พิ จ า ร ณ า ห ลัง 

วนัท่ี 12 กันยายน 2559 อาจอุทธรณ์ได้ แต่ค�าสั่งให้น�าเร่ืองไปพิจารณาในศาลพลเรือนไม่รวมถึงคดีกว่า  

1,000 เร่ืองท่ีค้างการพิจารณาในศาลทหาร รวมทั้ งคดีการวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวณัในกรุงเทพฯ  

ในปี 2558

ภูมิหลงัและปัจจยัเชิงบริบทอ่ืนๆ 

ภำพรวมของยทุธศำสตร์ AML/CFT

84) ยุทธศาสตร์ชาติปี 2553 - 2558 มีว ัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การปฏิบัติด้าน AML/CFT สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานสากล ความเส่ียง รวมทั้ งปัญหาเชิงบริบทตามท่ีระบุในรายงานการประเมินการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลจากยุทธศาสตร์ชาติท�าให้มีการจัดสรรทรัพยากร การปฏิรูปกฎหมาย  

และมีขอ้เสนอแนะ และด�าเนินการเปล่ียนแปลงในเชิงสถาบนั

85) ประเทศไทยเปล่ียนแปลงกรอบเชิงสถาบนัในดา้น AML/CFT หลายประการหลงัจากรายงานการประเมิน 

การปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลสืบเน่ืองจากรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550  

ท�าใหป้ระเทศไทยตอ้งเขา้สู่กระบวนการของ ICRG ของ FATF
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86) นับตั้งแต่ปี 2553 ประเทศไทยด�าเนินการปฏิรูปอย่างกวา้งขวางในดา้นนโยบาย กฎระเบียบ การตดัสินใจ 

เชิงนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีให้จดัสรรทรัพยากรและปรับปรุงองคก์รเพ่ือให้ความส�าคญักบัการด�าเนินการ  

AML/CFT รวมทั้งดา้นการก�ากบัตรวจสอบและติดตามประเมินผล มีการริเร่ิมปฏิรูปกฎหมายคือ พ.ร.บ. ปปง.,  

พ.ร .บ .  ปกร .  พ ร้อมๆ กับกฎกระทรวงโดย เฉพาะ ท่ี เ ก่ี ยวกับ  CDD ระ เ บียบและแนวทางปฏิบัติ  

มีการปรับโครงสร้างกรอบกฎหมายเก่ียวกบัการก�ากบัตรวจสอบดา้น AML/CFT เพ่ือแยกบทบาทการก�ากบัดูแล 

ใหช้ดัเจนยิ่งข้ึนระหว่างส�านกังาน ปปง. กบัหน่วยงานก�ากบัหลกัอ่ืนๆ เป็นผลใหป้ระเทศไทยพน้จากกระบวนการ  

ICRG ของ FATF ในปี 2556

ภำพรวมของกรอบกฎหมำยและสถำบัน

87) ประเทศไทยมีกรอบเชิงสถาบนัหลกัท่ีวางระบบ AML/CFT ท่ีมีประสิทธิผล โดยการสนับสนุนในระดบั 

นโยบายเพ่ือด�าเนินมาตรการ AML/CFT มีหน่วยงานท่ีมีความพร้อม มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  

ซ่ึงร่วมมือกันในการท�างาน และมีระบบศาลท่ีเป็นอิสระมั่นคงเพ่ือด�าเนินการตามกรอบกฎหมายท่ีเข้มแข็ง 

ตามท่ีมีอยูแ่ลว้ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการด�าเนินมาตรการ AML/CFT มีดงัน้ี 

หน่วยงำนบังคบัใช้กฎหมำย

88) ส�ำนักงำน ปปง. ก�าหนดนโยบายและมาตรการ AML/CFT  เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)  

ของประเทศ และเป็นหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอ�านาจในการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น รวมทั้งการสืบสวน 

ทางการเงิน การอายดัรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการริบทรัพย์ ส�านักงาน ปปง. มีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบในการก�ากบัดูแลผูมี้หน้าท่ีรายงานในเร่ืองเก่ียวกบั AML/CFT และท�าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 

ดา้นนโยบายและปฏิบติั การแลกเปล่ียนข่าวกรองทางการเงินกบัหน่วยงานในและต่างประเทศ รวมทั้งการก�ากบั 

ดูแลและติดตามประเมินผลดา้น AML/CFT

89) อส. เป็นทนายของแผ่นดินและมีอ�านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัการกระท�าความผิดมูลฐานและความผิดฐาน  

ML/TF รวมทั้ งการยื่นฟ้องร้องด�าเนินคดีและด�าเนินความอาญา อส.เป็นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจเพียงผูเ้ดียว 

ในการด�าเนินคดีทางอาญาในประเทศไทย อส. ท�าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกลางตามพระราชบญัญติัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาและ พ.ร.บ. ส่งผูร้้ายขา้มแดน และรับผิดชอบสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา 

90) ตร.  เ ป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลักของประเทศไทย และรับผิดชอบงานด้านข่าวกรอง  

ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิดมูลฐาน ML/TF ตร. มีหน่วยงานหลายหน่วยรวมทั้งกองบงัคบั 

การปราบปรามการกระท�าความผิดเ ก่ียวกับการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด  

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกองบงัคบัการปราบปราม 

การกระท�าความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
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91) DSI กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานบงัคบัใช ้ กม. พิเศษ รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาพิเศษ  

เช่น ความผิดท่ีซบัซอ้น และคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพล และองคก์รอาชญากรรม DSI รับผิดชอบในการสืบสวน

สอบสวนความผดิมูลฐาน, ML/TF และ การก่อการร้าย

92) ส�ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานอิสระท่ีรับผิดชอบเฉพาะดา้นการตรวจสอบคดีการทุจริตและการร�่ ารวย 

ผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงและนักการเมือง นอกจากน้ี ส�านักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทด้านการป้องกัน 

การทุจริตและรับผดิชอบการไต่สวนความผดิมูลฐานทุจริต

93) ส�ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานพิเศษท่ีรับผิดชอบดา้นการตรวจสอบการทุจริตและการกระท�าความผิด 

ต่อต�าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับล่าง (ระดับต�่ากว่ากลุ่มท่ีอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน ป.ป.ช.)  

นอกจากน้ี ส�านักงาน ป.ป.ท. มีบทบาทด้านการป้องกันการทุจริต ส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีความเก่ียวข้อง 

โดยตรงกบัส�านกังาน ป.ป.ช. และไม่มีการจดัการหน่วยงานร่วมกนัแต่อยา่งใด

94) ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย รับผิดชอบภารกิจในการป้องกนั 

และปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส.รับผิดชอบในการสืบสวนการกระท�า 

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด รวมทั้งการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัความผดิยาเสพติด

95) กรมศุลกำกร เป็นหน่วยงานจดัเก็บรายไดแ้ละหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย รับผิดชอบภารกิจบริหารงาน 

ศุลกากรของไทยอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวงการคลงั มีอ�านาจสอบสวนการกระท�าความผิดศุลกากรตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งระบบการส�าแดงเงินสดผา่นแดน

96) ส� ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (สขช.)  รับผิดชอบภารกิจข่าวกรองเ ก่ียวกับภัยคุกคามต่อผลประโยชน ์

หรือความมัน่คงแห่งชาติ รวมถึงการประสานข่าวกรองดา้น ML/TF

97) ส� ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ (สมช.)  เ ป็นหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคง รับผิดชอบ 

ในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคง ก�ากับดูแล ประสานงานเร่ืององค์การอาชญากรรม 

ขา้มชาติ การก่อการร้ายระหวา่งประเทศและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง (WMD)

98) กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานประสานกลางในการแกไ้ข 

ปัญหาและต่อตา้นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศ รวมทั้งการก่อการร้ายและ TF

99) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการท�าบันทึกความเข้าใจ (MOUs)  

และกฎหมายอ่ืนๆ เป็นหน่วยงานประสานดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัค�าขอส่งผูร้้ายขา้มแดน
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ภำพรวมของภำคกำรเงินและ DNFBPs

100) ณ เดือนธนัวาคม 2558 มีผูมี้หนา้ท่ีรายงานจ�านวน 20,427 ราย ภายใต ้พ.ร.บ. ปปง. สถาบนัการเงินมีสินทรัพย ์

รวม 36 ล้านล้านบาท หรือมากกว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2.7 เท่า และสถาบนัการเงินดังกล่าว 

มีบทบาทส�าคญัท่ีสุดเม่ือเทียบกับสถาบันประเภทอ่ืนๆ ในกลุ่มน้ี สถาบันรับฝากเงิน (เช่น ธนาคารพาณิชย ์ 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย ์ เครดิตยเูนียนและกองทุนตลาดเงิน) มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 69.6%  

เทียบกบัสถาบนัการเงินท่ีไม่รับฝากเงินซ่ึงมีส่วนแบ่งในตลาดเพียง 30.4% ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน 

เฉพาะกิจมีบทบาทส�าคัญเน่ืองจากมีสาขาเป็นจ�านวนมากและการเข้าถึงสะดวกกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

(จ�านวน 9,664 สาขาและตูเ้อทีเอม็ 61,839 ตู)้

101) ในกลุ่ม DNFBPs มีเพียงผูป้ระกอบอาชีพคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองค�า และนายหน้าคา้อสังหาริมทรัพย ์

เท่านั้ นท่ีอยู่ภายใต้กรอบ AML/CFT คาสิโนเป็นส่ิงผิดกฎหมายในประเทศไทยและผู ้ให้บริการแก่ทรัสต ์

และบริษทัไม่ไดแ้ยกเป็นภาคธุรกิจเฉพาะดา้น นกักฎหมาย โนตาร่ี และนกับญัชีไม่อยูใ่นบงัคบัของ พ.ร.บ. ปปง.

ภำพรวมของมำตรกำรป้องกนั 

102) ประเทศไทยออกมาตรการป้องกนัหลายเร่ืองส�าหรับผูมี้หนา้ท่ีรายงานโดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใต ้ พ.ร.บ. ปปง.  

เคร่ืองมือทางกฎหมายรวมถึงกฎกระทรวง, ประกาศ (ออกโดยส�านกังาน ปปง. และส�านกันายกรัฐมนตรี (สร.))  

ตาราง: ภาพรวมของ DNFBPs ในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2558

17ดูภาคผนวก DBD 4
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และระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจนายกรัฐมนตรีในการออก 

กฎกระทรวง, ระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตาม พ.ร.บ. ปปง. กฎกระทรวงหลายฉบบัได้กล่าวอา้งถึง 

ความในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปปง. และบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรา 62 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

เป็นบทก�าหนดโทษผู ้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ปปง. และอนุบัญญัติท่ีอ้างถึงโดยตรงทั้ งกฎกระทรวง (เช่น CDD)  

และหลักเกณฑ์ วิ ธีการท่ีออกโดยคณะกรรมการ ปปง. (เช่น เ ร่ืองการเก็บรักษาเอกสาร) กฎกระทรวง 

ตาม พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจในการก�าหนดรายละเอียดของหนา้ท่ีในระเบียบหรือค�าสั่งต่อไป ประกาศส�านกังาน  

ปปง. ท่ีออกตามบทบญัญติัของกฎกระทรวงถือว่ามีผลบงัคบัตามกฎหมายดว้ย ในท�านองเดียวกนัประกาศ สร.  

ท่ีออกตามบทบญัญติัแห่ง พ.ร.บ. ปปง. ยอ่มมีผลบงัคบัใช ้ ดงันั้น บทก�าหนดโทษตามมาตรา 62 ตาม พ.ร.บ. ปปง.  

ใ ช้บัง คับ กับ ก ร ณี ก า ร ฝ่ า ฝื น ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต า ม ข้อ ก�า ห น ด ท่ี ร ว ม อ ยู่ ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ห ลัก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  

ท่ีออกโดยประกาศคณะกรรมการ ปปง.และระเบียบ สร.

103) แนวทางปฏิบติัท่ีออกโดยส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานก�ากบัดูแลอ่ืนๆ สนบัสนุนขอ้ก�าหนดในกฎหมาย  

แต่ไม่มีอ�านาจบงัคบัโดยตรง 

ภำพรวมของนิติบุคคลและบุคคลทีม่ีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำย

104) บุคคลโดยผลของกฎหมายในประเทศไทยเรียกวา่นิติบุคคล มาตรา 65 ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

ก� า ห น ด ว่ า นิ ติ บุ ค ค ล จ ะ มี ข้ึ น ไ ด้ก็ แ ต่ ด้ ว ย อ า ศัย อ�า น า จ แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย น้ี ห รื อ ก ฎ ห ม า ย อ่ื น  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นนายทะเบียนพาณิชย์กลาง (“Registrar”) ในประเทศไทย  

สามารถจ�าแนกนิติบุคคล ไดด้งัน้ี 

นิติบุคคลทีแ่สวงก�ำไร

105) นิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ไดแ้ก่:

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) จดัตั้งข้ึนตาม ป.พ.พ. ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนตอ้งรับผิด 

  ร่วมกนัเพื่อหน้ีทั้งปวงของหุน้ส่วนโดยไม่จ�ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญัจะจดทะเบียนหรือไม่กไ็ดต้ามท่ีบญัญติั 

  ในมาตรา 1064 แห่ง ป.พ.พ.

 • ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (Limited Partnerships) จัดตั้ งข้ึนตามมาตรา 1077 แห่ง ป.ป.พ. และบังคบัว่า 

  ต้องจดทะเบียนเม่ือจดทะเบียนแล้วสถานะบุคคลจะแยกจากออกจากผูก้่อตั้ งผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนเดียว 

  หรือหลายคนมีความรับผิดจ�ากดัเพียงไม่เกินจ�านวนมูลค่าหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้น และ/หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน 

  คนเดียวหรือหลายคนอีกส่วนหน่ึงซ่ึงต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหน้ีของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ�ากัด  

  เฉพาะผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวกไม่จ�ากดัความรับผดิเท่านั้นท่ีจะเป็นผูจ้ดัการได้

 • บริษทัจ�ากัด (Company Limited) (บริษทัเอกชน) คือบริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดว้ยการแบ่งทุนเป็นหุน้มีมูลค่า 

  เท่าๆ กนั โดยมีผูถื้อหุน้ต่างรับผิดจ�ากดัเพียงไม่เกินจ�านวนเงินท่ีตนยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าของหุน้ท่ีตนถือ  

  บุคคลใดๆ ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษทัจ�ากดักไ็ดด้ว้ยการเขา้ช่ือกนัท�าหนงัสือบริคณห์ 
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  สนธิ หา้มมิใหช้ี้ชวนประชาชนใหซ้ื้อหุน้ บริษทัจ�ากดัตอ้งมีสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ มีรายการเก่ียวกบัขอ้มูล 

  ของผูถื้อหุน้ และจ�านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรรมการท่ีจะส่งส�าเนาบญัชีรายช่ือ 

  ไปยงันายทะเบียนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง สมุดทะเบียนน้ีใหเ้ปิดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และสาธารณชนดูได้

106) นิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั ไดแ้ก่:

 • บริษัทมหาชนจ�ากัด (Public Limited Company) จัดตั้ งข้ึนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากัด  

  บุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบห้าคนข้ึนไปจะเร่ิมจดัตั้งบริษทัไดโ้ดยจดัท�าหนงัสือบริคณห์สนธิและปฏิบติัการ 
  อย่างอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยรับโทษจ�าคุก 

  โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้�าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท�าโดยทุจริต ขอ้มูลรวมทั้งรายละเอียด 

  ของกรรมการ ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา หนังสือบริคณห์สนธิ และรายช่ือผูถื้อหุ้นนั้น 

  ใหน้�าไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

107) บริษทัต่างชาติท่ีด�าเนินกิจการในประเทศไทย (ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)  

ด�า เ นินกิจการภายใต้ใบอนุญาต โดยหมายถึงกรณี ท่ี หุ้นใหญ่ของนิ ติ บุคคลไทยเป็นของคนต่ างชาติ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีบริษัทต่างชาติท่ีด�าเนินกิจการในประเทศไทย 4,461 บริษัท ในจ�านวนน้ี 

มีอยู่ 3,053 บริษทัท่ียงัคงด�าเนินกิจการอยู่ ประเภทธุรกิจท่ีชาวต่างชาติเขา้มาด�าเนินการมากท่ีสุด 3 ประเภท  

ไดแ้ก่ บริการประมูลและธุรกิจโฆษณา (45%), ส�านักงานตวัแทน/ ภูมิภาค (31%), บริการก่อสร้าง/วิศวกรรม/ 

ท่ีปรึกษาโครงการของรัฐ (12%)

องค์กรไม่แสวงก�ำไร

108) มูลนิธิมีทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรเป็นการเฉพาะให้แก่การกุศลสาธารณะ ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา  

หรือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และไม่มีการแบ่งปันผลก�าไร มูลนิธิต้องมีกฎระเบียบ 

และจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มูลนิธิต้องเสียภาษีจากผลก�าไรท่ีได้แต่คิดเป็นอัตรา 

ท่ีต �่ามาก (1%)

109) สมาคม อยูใ่นบงัคบัตาม ป.ป.พ. โดยมี ปค. เป็นนายทะเบียนเช่นเดียวกบัมูลนิธิ (ดูรายละเอียดในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 8)

110) องค์กร ไม่แสวงก�าไรต่างชาติ ท่ีด�าเนินงานประเทศไทยอยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงแรงงาน 

และสวสัดิการสังคมว่าดว้ยการเขา้มาด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศในประทศไทย พระราชบญัญติั 

การท�างานของคนต่างดา้ว และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศ

111) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีนิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าจ�านวน 1,296,021 แห่ง  

ในจ�านวนน้ีมีอยู่ประมาณ 617,504 แห่งท่ียงัคงด�าเนินการอยู่ (48%) อีก 65,995 แห่งไม่มีการด�าเนินการ (5%) 

 และ 612,522 แห่งเลิกกิจการ (47%) 
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สถานะของนิตบุิคคลทีด่�าเนินการในประเทศไทย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สรุปสถานะขององค์กรไม่แสวงก�าไรทีด่�าเนินการในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2558
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ทรัสต์และบุคคลทีม่ีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำย

112) ตามกฎหมายไทย หา้มการจดัตั้งหรือการจดัการทรัสตโ์ดยแจง้ชดั (express trusts) หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนั 

ทางกฎหมายประเภทอ่ืนท่ีมีโครงสร้างหรือหน้าท่ีคลา้ยกนั กฎหมายไทยไม่ห้ามการจดัตั้ งหรือการด�าเนินการ 

ของทรัสต์ต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กฎหมายไทย ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายส�าหรับทรัสต ์ 

(พ.ร.บ. ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550) และสิทธิเก็บกิน (ป.ป.พ.) ซ่ึงแต่ละประเภทดังกล่าว 

เป็นรูปแบบของทรัสต์เพ่ือการลงทุนหรือสัญญาเช่าซ้ือ และไม่เป็นทรัสต์ท่ีก่อตั้ งข้ึนด้วยการแสดงเจตนา 

อย่างชัดแจ้ง หรือการตกลงกันทางกฎหมายท่ีมีโครงสร้างหรือหน้า ท่ีคล้ายกันน้ี  ทรัสต์ท่ีจัดตั้ งภายใต ้

พระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 จะตอ้งจดทะเบียนกบัส�านกังาน ก.ล.ต. และส�านกังาน ก.ล.ต. 

เป็นผูก้ �าหนดประเภทของบุคคลและองคก์รท่ีเป็นทรัสตีตามสญัญาทรัสต์

ภำพรวมของภำรกจิด้ำนกำรก�ำกบัดูแล 

113) ส�ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลและตรวจสอบด้าน AML/CFT ส�าหรับผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

ตามพ.ร.บ. ปปง.

114) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เ ป็นธนาคารกลางของประเทศไทยและเป็นหน่วยก�ากับดูแล 

ด้านเสถียรภาพ ธปท. ออกกฎระเบียบ, ออกใบอนุญาต, และก�ากับดูแลธนาคาร, สถาบันการเงินและธุรกิจ 

ในก�ากบัอ่ืนๆ ธปท. ดูแลการควบคุมคุณสมบติัและความเหมาะสมในการเขา้สู่ตลาด และในดา้น AML/CFT  

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากบัดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ธปท. มีอ�านาจในการออกใบอนุญาตและก�ากบั 

ดูแลธุรกิจต่างๆ ได้แก่  บริษัทบริหารสินทรัพย์,  ธนาคารพาณิชย์,  ธนาคารเฉพาะกิจ,  บริษัทเ งินทุน,  

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์, สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ, ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน, ตวัแทนในการโอนเงิน, ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล,  

ผูใ้หบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์, ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต และผูใ้หบ้ริการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

115) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ ส�ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแล

และตรวจสอบด้านเสถียรภาพของภาคหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. ควบคุมด้านคุณสมบติั 

และความเหมาะสมในการเขา้สู่ตลาดในภาคหลกัทรัพยแ์ละดา้น AML/CFT โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากบั 

ดูแลความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ส�านักงาน ก.ล.ต. มีอ �านาจในการออกใบอนุญาตและก�ากับดูแลธุรกิจต่างๆ  

ได้แก่ บริษทัหลกัทรัพย,์ บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน (จัดการกองทุนรวม), บริษทัท่ีปรึกษาการลงทุน,  

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน (mutual funds brokerage securities companies), บริษทัซ้ือขาย 

ตราสารอนุพนัธ์, ตวัแทนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และท่ีปรึกษาทางการเงิน

116) ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่ง เส ริมกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย  (ส� ำ นักงำน คปภ. ) 

เ ป็นหน่วยก�ากับด้านเสถียรภาพและผู ้ก�ากับดูธุรกิจประกัน ส�านักงาน คปภ. ก�ากับควบคุมคุณสมบัติ 

และความเหมาะสมในการเขา้สู่ตลาดและด้าน AML/CFT โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากบัดูแลความเส่ียง 

ดา้นปฏิบติัการ ส�านกังาน คปภ. มีอ�านาจในการออกใบอนุญาตและก�ากบัดูแลบริษทัประกนัชีวติและประกนัวนิาศภยั
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117) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีออกระเบียบและก�ากบัดูแลสหกรณ์ มีหน้าท่ี 

รับจดทะเบียน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันากิจการสหกรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ สหกรณ์รับฝากเงิน 

แ ล ะ ใ ห้บ ริ ก า ร กู้ยืม ไ ม่ มี ผู ้ก �า กับ ดู แ ล ด้า น เ ส ถี ย ร ภ า พ  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์ ก�า กับ ค ว บ คุ ม คุ ณ ส ม บัติ 

และความเหมาะสมในการเขา้สู่ตลาดส�าหรับภาคสหกรณ์

118) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้า ท่ีความรับผิดชอบในการตรวจบัญชี 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์รับฝากเงินและใหกู้ย้มืเงินไม่มีผูก้ �ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพ

119) กระทรวงกำรคลัง (กค.) มีอ �านาจออกใบอนุญาตการจดัตั้งธนาคารพาณิชย,์ ธนาคารเฉพาะกิจ, บริษทัเงินทุน,  

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์, ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน, ตวัแทนในการโอนเงิน, บริษทัหลกัทรัพย,์ บริษทัท่ีปรึกษา 

การลงทุน, ธุรกิจประกนัชีวติ, ประกนัวนิาศภยั

120) กรมกำรปกครอง (ปค.) กระทรวงมหาดไทย ออกกฎระเบียบควบคุมองคก์รไม่แสวงก�าไร และไดรั้บมอบ 

อ�านาจจากนายทะเบียนในการให้บริการจดทะเบียนแก่มูลนิธิและสมาคม ปค. ก�ากับดูแลผู ้ค้าของเก่า 

ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงานตามพ.ร.บ. ปปง. และก�ากบัดูแลสถานรับจ�าน�า

121) กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในการออกระเบียบก�ากบัแรงงานต่างดา้ว และการอนุญาตให้

องคก์รไม่แสวงก�าไรต่างประเทศมาด�าเนินการในประเทศไทย

122) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลบริษทัของประเทศไทย ท�าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนกลาง 

ในการควบคุมการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย กรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นองคก์รกลางทางบญัชีอีกดว้ยโดยมีหนา้ท่ี 

ก�ากบัดูแลนกับญัชีตามมาตรฐานการบญัชี

123) สภำวิชำชีพบัญชี (FAP) เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลตนเองส�าหรับนักวิชาชีพบญัชีตั้งข้ึนตามมาตรา 6 แห่ง 

พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547

124) สภำทนำยควำม เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลตนเองส�าหรับนักกฎหมาย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม 

และปกป้องผลประโยชนข์องสมาชิกตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528  
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บทที ่2 นโยบายและการประสานงานระดบัชาตด้ิาน AML/CFT 

ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่1 (ควำมเส่ียง, นโยบำยและกำรประสำนงำน)

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

125) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีคือ IO 1 ขอ้แนะน�าขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผล 

ในส่วนน้ีคือขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 1 - 2

ข้อค้นพบส�ำคญั
รายงานประเมินความเส่ียงระดบัชาติ ทั้งฉบบั 2555 และ 2559 รวมถึงการประเมินความเส่ียงอ่ืนๆ ในดา้น TF  

แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจความเส่ียงด้าน ML/TF พอสมควร หน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย 

ไม่มีการประเ มินความเ ส่ียงของอาชญากรรมแต่ละประเภทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม�่ า เสมอ  

แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลความเส่ียง และประเมินปัจจยัเส่ียง 

ของอาชญากรรมหลักต่างๆ แม้ว่ารายงานฉบับปี 2559 จะได้พิจารณาถึงภัยคุกคามจากการฟอกเงิน 

จากทรัพย์สินท่ีได้จากอาชญากรรมมูลฐานท่ีกระท�าในต่างประเทศ แต่ย ังควรปรับปรุงเพ่ือให้เข้าใจ 

ถึงความเส่ียงดังกล่าวในเชิงลึก หน่วยงานต่างๆ ประเมินความเส่ียงของการก่อการร้ายภายในประเทศ  

และความเช่ือมโยงกบั TF แต่ยงัไม่เขา้ใจภยัคุกคามจากการก่อการร้ายขา้มชาติ และการสนบัสนุนทางการเงิน 

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ

แมว้่ารายงานฉบบั 2559 มีการประเมินความเส่ียงของภาคธุรกิจในภาพรวม แต่ยงัไม่มีการประเมินความเส่ียง 

เชิงลึกในแต่ละภาคธุรกิจ (เช่น ธนาคาร หลกัทรัพย ์ ผูค้า้ทอง ผูค้า้อสังหาริมทรัพย ์ องคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

เป็นตน้) และการประเมินรายอาชญากรรมหรือการประเมินความเส่ียงเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยในการก�าหนด 

มาตรการบรรเทาความเส่ียง ยงัไม่มีการใช้ผลของการประเมินความเส่ียงเพ่ือพิจารณายกเวน้ หรือยกระดบั 

การด�าเนินมาตรการต่างๆ

การประสานงานระดบันโยบายในดา้น AML/CFT ท่ีเขม้แข็ง เป็นผลจากโครงสร้างการบริหารงานระดบัสูง  

และระดบัปฏิบติั แต่ควรส่งเสริมใหมี้การประสานงานในระดบัปฏิบติัมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ฉบับปี 2553 - 2558 มุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้าง  

และการเปล่ียนไปเนน้การด�าเนินการดา้น AML/CFT ตามความเส่ียงทั้งระบบ ประเทศไทยไดเ้ร่ิมเตรียมการ 

ปรับปรุงยทุธศาสตร์ชาติตามผลการประเมินความเส่ียงระดบัชาติฉบบัปี 2559 

ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ามีกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการปฏิรูปและการวางแผนภายใตพ้นัธกรณีของสหประชาชาติในดา้นการต่อตา้นการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง (Counter Proliferation Fiancing : CPF) 
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ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

 • ด�าเนินตามผลการประเมินความเส่ียงฉบับปี 2559 โดยการเผยแพร่ ให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ  

  ใหก้บัหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งหมด 

  o ก�าหนดแนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ และผลการประเมินความเส่ียง 

   ดา้น ML/TF อ่ืนๆ เพื่อใหก้ารด�าเนินการมีประสิทธิผล ทั้งในภาครัฐและเอกชน

 • ปรับปรุงนโยบายดา้น AML/CFT ทั้งในระดบัชาติ และระดบัภาคส่วนตามผลการประเมินความเส่ียง  

  โดยมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงการปฏิบติัจากเชิงรับสู่เชิงรุกอยา่งเหมาะสมกบัความเส่ียง 

  o ให้ความส�าคัญกับนโยบายด้าน AML จากความผิดมูลฐานท่ี เ กิดในต่างประเทศ และ TF  

   จากต่างประเทศในภาพรวมมากข้ึน

  o ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกกับการด�าเนินการตามความเส่ียงทั้ งในระดับชาติ ระดับภาคส่วน 

   และระดับองค์กร เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ตามความเ ส่ียง 

   ของภาคเอกชน 

  o ปรับปรุงแนวทางการด�า เ นินการตามความเ ส่ียงในระดับองค์กร (หน่วยบังคับใช้กฎหมาย  

   หน่วยงานก�ากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรมศุลกากร) โดยให้ความส�าคัญกับอาชญากรรม 

   ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 • หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายควรประเมินความเส่ียงอาชญากรรมมูลฐานเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมิน 

  ความเส่ียงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมจากยาเสพติด (ส�านกังาน ป.ป.ส.) การฉ้อโกง  

  (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) การค้ามนุษย์ (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ)  

  การทุจริต (ส�านกังาน ป.ป.ช.) ภาษี (กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) การลกัลอบขนสินคา้  

  (กรมศุลกากร และส�านกังานตรวจแห่งชาติ) การพนนั (ส�านกังานตรวจแห่งชาติ) และการใชนิ้ติบุคคล  

  (หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายทั้งหมด และกรมพฒันาธุรกิจการคา้) 

  o ส�านักงาน ป.ป.ช. ควรประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและรับสินบนท่ีเป็นตน้เหตุของการร�่ ารวย 

   ผิดปกติ (เช่น ความเส่ียงในรัฐวิสาหกิจ การจัดซ้ือจัดจ้าง และการติดสินบนระหว่างประเทศ  

   เป็นตน้) 

 • ส�านักงาน ปปง. ควรจัดท�ารายงานวิเคราะห์ข่าวกรองท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนส่งให้แก่หน่วยงานรัฐ 

  และเอกชน 

 • เร่งประเมินความเส่ียงส�าหรับภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงอยา่งละเอียด (เช่น ธนาคาร สหกรณ์ หลกัทรัพย ์ 

  ผูค้า้ทอง นายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้) 
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 • เพิ่มความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดา้น CPF รวมถึงความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีควบคุมการคา้  

  และการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัภยัคุกคามและกรณีท่ีอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กำรประเมินของประเทศไทยและกำรเข้ำใจควำมเส่ียงด้ำน ML/TF

126) ประเทศไทยประสบกบัภยัคุกคามดา้น ML/TF ท่ีส�าคญัๆ เป็นอย่างมาก หน่วยงานไดด้�าเนินการประเมิน 

ความเส่ียง ML/TF ท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนในด้านส�าคญัๆ ของความเส่ียง กระนั้น การประเมิน 
ดงักล่าวจะมีจุดอ่อนและจุดแขง็ท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง 

127) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ระบุวา่ทรัพยจ์ากการกระท�าความผิดส่วนใหญ่มาจากความผิดเก่ียวกบั 

การพนัน, สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ, การฉ้อโกง, การแสวงประโยชน์ทางเพศ และการหลบเล่ียงภาษี ผลการศึกษา 

เ บ้ืองต้นจากรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 ระบุว่า การทุจริต, ยาเสพติด, การหลบเล่ียงภาษี,  

ความไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และการลกัลอบศุลกากร เป็นอาชญากรรมส�าคญัท่ีไดม้าซ่ึงทรัพย ์

ท่ีไดม้าจากการกระท�าความผดิส่วนใหญ่ในประเทศไทย

128) หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 ให้แล้วเสร็จในราวต้นปี 2560  

การประเมินความเส่ียงปี 2559 มีการก�ากบัดูแลโดยคณะอนุกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยคณะกรรมการ ปปง. ซ่ึงแสดงถึง 

การให้ความส�าคัญในระดับสูง กระบวนการจัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 อย่างต่อเน่ือง 

เป็นพฒันาการท่ีดีโดยมีหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วมในการประเมินอย่างกวา้งขวาง กระบวนการ 

ปรับปรุงการประเมินความเส่ียงระดบัชาติช่วยเพิ่มความตระหนกัเก่ียวกบัความเส่ียงให้แก่หน่วยงานต่างๆ มากข้ึน  

ย ังคงมีความจ�า เป็นต้องมีความร่วมมือของผู ้เ ก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนจ�านวนมากเพ่ือด�า เนินการ 

ตามผลการประเมินของรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559

129) ผลลัพธ์เ บ้ืองต้นของรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 และค�าอธิบายเ ก่ียวกับกระบวนการ 

เพ่ือจัดท�าการประเมินความเส่ียงระดับชาติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์บ่งบอกว่า ผลการประเมินในท้ายท่ีสุดนั้ น 

จะสมเหตุสมผล ระเบียบวิธีการจดัท�ารายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 เป็นวิธีการท่ีใช้ไดเ้น่ืองจากจดัท�า 

ตามระเบียบวิธีของ IMF โดยเพิ่มเติมให้สะทอ้นบริบทของไทยมากข้ึน คณะผูป้ระเมินไดเ้ห็นเอกสารรายละเอียด 

เก่ียวกบักระบวนการ รวมทั้งแผนการจดัเกบ็ขอ้มูล หลกัเกณฑก์ารประเมิน และอ่ืนๆ แลว้

แหล่งที่มำของเงินที่ได้จำกกำรกระท�ำควำมผิด ช่องทำงกำรฟอกเงิน, แหล่งเงินสนับสนุน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ

130) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายไทยไม่มีการจดัท�ารายงานการประเมินความเส่ียงอาชญากรรมเฉพาะประเภท 

อย่างเป็นประจ�าแต่มีคณะอนุกรรมการท่ีประกอบด้วยตวัแทนหน่วยงานต่างๆ มีการประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูล 

และประเมินองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเป็นความเส่ียงของอาชญากรรมส�าคญัๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สถิติอาชญากรรม  

และแบ่งปันขอ้มูลคดีส�าคญัๆ ส�านกังาน ปปง. พิมพเ์ผยแพร่รายงานสถานการณ์ ML/TF ต่างๆ ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ทั้งภาครัฐและเอกชน การประเมินส�าคญัๆ ดงักล่าวจากส�านกังาน ปปง. ให้ขอ้มูลความเส่ียงต่างๆ ทั้งในปัจจุบนั 

และท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน

131) มีความจ�าเป็นต้องวิเคราะห์รายละเอียดความเส่ียงเพ่ิมเติมในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับยาเสพติด, การฉ้อโกง,  

การคา้มนุษย,์ การทุจริต, การหลบเล่ียงภาษี, การลกัลอบขน, การพนัน เป็นตน้ ในขณะท่ีรายงานการประเมิน 

ความเส่ียงปี 2559 ครอบคลุมอาชญากรรมดงักล่าวทั้งหมดน้ีและประเภทอ่ืนๆ แต่ควรประเมินอยา่งละเอียดกว่าน้ี  

และจ�าเป็นต้องประเมินความเส่ียงจากการทุจริตเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจติดตามทรัพย์ท่ีได ้

จากการทุจริตและการรับสินบน โดยเฉพาะทรัพยท่ี์น�าไปซุกซ่อนในต่างประเทศได ้ หน่วยงานไทยไม่สามารถ 

แสดงให้เห็นว่ามีความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัคุกคามของการฟอกทรัพยท่ี์ไดจ้ากการกระท�าความผิดในต่างประเทศ 

กระบวนการจัดท�ารายงานการประเมินความเ ส่ียงปี  2559 ได้รวมถึงการเน้นการประเมินภัยคุกคาม 

และจุดเปราะบางต่อการ ML/TF ณ จุดชายแดน 

132) หน่วยงานได้ประเมินความเส่ียงของการก่อการร้ายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้ งในส่วนของ TF  

โดยใช้ขอ้มูลทั้ งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ งรายงานสถานการณ์ ในด้านสถานการณ์จังหวดั 

ชายแดนภาคใต้นั้ น หน่วยงานทราบถึงความเส่ียงเป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมอย่างมากของหน่วยงานทหาร  

หน่วยงานความมั่นคง หน่วยข่าวกรอง และ ตร. แสดงถึงแนวทางบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐทั้ งหมด 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อใหมี้ความเขา้ใจและลดความเส่ียงการก่อการร้ายลง

133) ในทางกลบักนัประเทศไทยประเมินภยัคุกคามจากการก่อการร้ายขา้มชาติและความเส่ียงจาก TF ท่ีเก่ียวขอ้ง 

น้อยกว่า  รวมทั้ ง ท่ี เ ก่ียวกับพันธมิตรในภูมิภาค มีการแลกเปล่ียนข้อมูลเ ก่ียวกับความเ ส่ียงด้าน TF  

รวมถึงการเขา้ร่วมในกิจกรรมประเมินความเส่ียง TF ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2559 ควรตอ้งเตรียมการ

ประเมินภยัคุกคามการ TF ขา้มชาติอยา่งละเอียด และหาวธีิการแบ่งปันผลจากการประเมินกบัภาคเอกชนดว้ย

134) มีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งท่ีไทยจะตอ้งประเมินความเส่ียงร่วมกบัพนัธมิตรในภูมิภาคในเร่ืองความเส่ียงของ TF  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัรบต่างชาติท่ีเดินทางกลบัภูมิล�าเนาเดิม การเคล่ือนไหวของกลุ่มนกัรบต่างชาติท่ีมีความเช่ือมโยง 

กบั ISIL ท่ีเดินทางกลบัจากซีเรีย ลิเบีย และอิรักไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นความเส่ียงส�าคญัของประเทศไทย

และประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาค โดยเฉพาะการท่ีมีความเส่ียงจากการท่ีนักรบต่างชาติได้แวะพกัท่ีกรุงเทพฯ  

ก่อนเดินทางไปประเทศอ่ืนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

135) ในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ประเทศไทยประเมินว่า TF มีความเส่ียงสูง ประเทศไทย 

มีข้อสัง เกตว่าความเ ส่ียงการก่อการร้ายในประเทศท่ีส�าคัญนั้ นอยู่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

และบางอ�าเภอของจังหวดัสงขลาท่ีอยู่ติดต่อกัน หน่วยงานระบุว่าตัวการผูก่้อการร้ายในท้องถ่ินไม่ค่อยใช ้

ช่องทางการเงินท่ีเป็นทางการ แต่มกัใชอ้าวธุท่ีลกัมาจากทหาร, ต�ารวจ และประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิในการก่อการ
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136) หน่วยงานไม่พบว่ามีนักรบรัฐอิสลามมาปฏิบติัการในประเทศไทยและไม่พบว่ามีคนไทยไปต่อสู้ในซีเรีย 

หรืออิรัก แต่ยอมรับว่าประเทศตกอยู่ในความเส่ียงท่ีนักรบก่อการร้ายต่างชาติใช้เป็นท่ีพ �านักหรือเป็นทางผ่าน  

กลุ่มก่อการร้ายขา้มชาติอ่ืนๆ จ�านวนหน่ึงเคยใชป้ระเทศไทยเป็นฐาน หรือปฏิบติัการโจมตี และมีการวางระเบิด 

หลายคร้ังในกรุงเทพฯ ในหลายปีท่ีผ่านมา โดยอาจเช่ือมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ มีหลักฐานไม่มาก 

ท่ีแสดงว่าประเทศไทยเป็นปลายทางของเงินท่ีสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือเป็นตน้ทางของเงินท่ีสนับสนุน 

ให้กับกลุ่มก่อการร้ายท่ีปฏิบติัการในต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น หน่วยงานในประเทศไทยสามารถยืนยนัได้ว่า 

เงินทุนท่ีส่งไปให้องคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศเพ่ือนบา้นไปยงัพ้ืนท่ีขดัแยง้ไม่ใช่ TF หรือกิจกรรมของนกัรบ 

ก่อการร้ายต่างชาติ

137) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 พบว่า เงินทุนท่ีใช้สนับสนุนการก่อการร้ายส่วนใหญ่มาจาก 

องคก์รไม่แสวงก�าไร, รายไดจ้ากการท�าผดิกฎหมาย, การระดมทุนจากประชาชน และก่อการดว้ยเงินของตนเอง

138) สมช. เป็นหน่วยงานนโยบายท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประชาคมข่าวกรองและหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เพ่ือพฒันานโยบาย สมช. ใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีมีคุณค่าต่อประเทศไทยในเร่ือง Al-Qaida ผลกระทบจาก Arab Spring 

บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ในการจดัหานักรบต่างชาติเขา้ร่วมกบั ISIS นอกจากน้ี ยงัมีการกล่าวถึงกลุ่ม JI  

และกลุ่มในฟิลิปปินส์ และอิทธิพลท่ีเกิดจาก ISIS แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจเป็นอย่างดีในเร่ืองความเส่ียง 

จากการก่อการร้ายระหว่างประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เหตุการณ์ก่อการร้ายส�าคญัใน 4 ปีท่ีผา่นมา 

ดูจะรวมถึงการก่อการร้ายขา้มชาติ และมีการจบักมุชาวอิหร่านผูล้กัลอบประกอบระเบิดในเดือนมกราคม 2555 เพ่ือวาง

ระเบิดในวันวาเลนไทน์ในกรุงเทพฯ (มีชาวอิหร่าน 4 คนถูกจับกุม)  และการจับกุมผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับ 

การวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวณั

139) สขช. ได้ติดตามการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการแพร่ลัทธิความรุนแรงและการสนับสนุนทางการเงิน 

ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบว่ามีการใช้ส่ือน้ีเพ่ือระดมเงินทุน สขช. ติดตามส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือตรวจสอบ 

เครือข่าย ติดตามเส้นทางเงิน แต่ก็พ่ึงพาส�านักงาน ปปง. มาก สขช. มีความเห็นว่ามีการน�าเงินไปซ้ือวสัดุ 

ในประเทศไทยเพ่ือใชใ้นการก่อการ ส�านกังาน ปปง. เฝ้าระวงัเงินท่ีส่งไปซีเรีย แต่ไม่พบหลกัฐานว่ามีการใชเ้งิน 

เพ่ือการก่อการร้ายและยืนยนัว่าเป็นการใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายด้านมนุษยธรรม และส่งไปยงัประเทศท่ีติดตาม 

ตรวจสอบการใชเ้งินอยูเ่ช่นเดียวกนั หน่วยงานไทยระบุวา่การส่งเงินนั้นมุ่งไปท่ีค่ายผูล้ี้ภยัในประเทศท่ีมีชายแดนติดกนั 

140) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 เห็นว่าแหล่งเงินส�าคญัและวิธีการ TF รวมถึงการบริจาคเพ่ือการกุศล  

ทรัพยท่ี์ไดม้าจากการกระท�าความผิด ธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเงินทุนจากนอกประเทศ ร่างรายงานเบ้ืองตน้ 

ของรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 ระบุว่า เงินส่วนใหญ่ท่ีใช้ก่อการในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเงิน 

ของผูก่้อเหตุเองมากกว่าการระดมเงินจากองคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศ อยา่งไรก็ตาม องคก์ารระหว่างประเทศ 

ท่ีให้ เ งินอุดหนุนแก่องค์กรไม่แสวงก�าไรในท้องถ่ินเ พ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษาหรือศาสนาจะเ ส่ียง 

ต่อการถูกถ่ายโอนไปใช้เพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ส่วนใหญ่ใช้ในจุดประสงค์ขององค์กรหรือการปลุกระดมมวลชน  

การขนเ งินผ่านแดนมัก ถูกใช้ เ ป็นช่องทางสนับสนุนทางการ เ งินแก่การก่อ เหตุการณ์ ร้ายในท้อง ถ่ิน  

ในขณะท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศใชภ้าคการเงินในการส่งเงินไปยงัองคก์รไม่แสวงก�าไรในทอ้งถ่ิน
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นโยบำยระดบัชำติในกำรพจิำรณำด�ำเนินกำรเกีย่วกบัควำมเส่ียง ML/TF

141) การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในดา้น AML/CFT ในระดบันโยบายท�าให้การพฒันา 

นโยบายบงัเกิดผลท่ีดีในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเส่ียง ML/TF มีการขบัเคล่ือนทางการเมืองท่ีเขม้แข็ง 

ในการสนับสนุนและเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือในระดับนโยบาย คณะกรรมการ ปปง.  

เ ป็นโครงสร้างหลักในเ ร่ืองน้ี  อย่างไรก็ตาม นโยบายระดับชาติท่ี ริ เ ร่ิมและด�า เนินการมักจะเน้นหนัก 

เพียงการแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามในประเทศ

142) มีการรายงานขอ้มูลความเส่ียง ML/TF เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างสม�่าเสมอผ่านคณะกรรมการ ปปง.  

ซ่ึงช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการพิจารณาปัญหาเร่งด่วนและและออกนโยบายท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งนโยบาย 

ความมัน่คงแห่งชาติปี 2558 - 2564

143) ประเทศไทยมียทุธศาสตร์ดา้น AML/CFT ปี 2553 - 2558 ซ่ึงเนน้ดา้นการปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างองคก์ร  

และปรับไปสู่การมุ่งเน้นด้านการลดความเส่ียงในระบบ AML/CFT รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555  

และการประเมินภยัคุกคามอ่ืนๆ เป็นพ้ืนฐานในการปรับมาตรการ โดยเฉพาะภยัคุกคามดา้นฟอกเงินจากยาเสพติด  

การฉ้อโกงและการทุจริต ตั้ งแต่ปี 2557 ไดมี้นโยบายส�าคญัระดบัชาติในการปราบปรามยาเสพติด การทุจริต  

และการคา้มนุษย์

144) ณ ช่วงการตรวจประเมินในประเทศไทย ประเทศไทยไดป้ระชุมหน่วยงานร่วมกนัเพ่ือปรับยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้าน AML/CFT และจัดอันดับความส�าคัญตามผลการประเมินในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559  

และจากการประเมินมาตรฐานสากลฯ ประเทศไทยมีแผนจะปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติหลังจากรายงาน 

การประเมินความเส่ียงปี 2559 แลว้เสร็จ จากความร่วมมือของหน่วยงานเป็นอยา่งมากนั้น การประเมินความเส่ียง 

ระดับชาติน่าจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการจัดล�าดับความส�าคัญและสนับสนุนการด�าเนินมาตรการ AML/CFT  

ท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง

วตัถุประสงค์และกจิกรรมของหน่วยงำน

145) วตัถุประสงค์และกิจกรรมของส�านักงาน ปปง. สะท้อนนโยบายและวตัถุประสงค์ระดับชาติโดยตรง  

โดยมีการก�าหนดกิจกรรมและทรัพยากรให้สอดคลอ้งกนั จะเห็นว่าส�านักงาน ก.ล.ต. และ ส�านักงาน ป.ป.ส.  

ได้ผนวกวัตถุประสงค์และงานส�าคัญด้าน AML/CFT ในภารกิจของหน่วยงานด้วย หน่วยงานอ่ืนๆ  

ยงัตอ้งด�าเนินการให้มากกว่าน้ี โดยเฉพาะความทา้ทายท่ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายยงัคงเผชิญอยู ่ (ดู IOs 6 - 8)  

การด�าเนินการในเชิงวตัถุประสงค์และกิจกรรมของ ตร., DSI และกรมศุลกากร เน้นหนักในการแก้ปัญหา 

ภัยคุกคามในประเทศ และยงัขาดแนวทางการลดความเส่ียงเชิงรุกท่ีรวมภัยคุกคามจากต่างประเทศไวด้้วย  

เน่ืองจากไม่มีการประเมินเชิงลึกดา้นความเส่ียงในรายภาค จึงท�าให้หน่วยงานก�ากบัดูแลแต่ละภาคไม่อาจใชว้ิธี 

จดัการตามเส่ียงเพื่อด�าเนินงานควบคุมดา้น AML/CFT ไดอ้ยา่งเพียงพอ (ดู IO 3)
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กำรประสำนงำนและควำมร่วมมือระดบัชำติ

146) โครงสร้างของคณะกรรมการ  ปปง .  และคณะกรรมการ ธุรกรรมและคณะอนุกรรมการ ร่วม 

ระหว่างหลายหน่วยงานเป็นการจัดตั้ งความร่วมมือในรูปแบบท่ีเป็นทางการซ่ึงสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป 

นโยบายหลายประการได้อย่างดี เช่น การจัดท�ารายงานประเมินความเส่ียงระดับชาติ 2 ฉบับแล้วเสร็จ  

และการขยายกรอบ AML/CFT ในภาพรวมของไทยอย่างมีนัยส�าคัญ มีการตั้ งคณะท�างานหลายคณะ 

และโครงสร้างหน่วยงานร่วมภายใต้คณะกรรมการ ปปง. และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนความร่วมมือ 

ในระดบัปฏิบติั อย่างไรก็ตาม ในระดบัปฏิบติัยงัมีขอ้บกพร่องอยู่บา้งในแง่การท�างานร่วมระหว่างหน่วยงาน  

การแลกเปล่ียนข้อมูล และการตัดสินใจร่วมกันในการจัดล�าดับความส�าคัญ คณะผูป้ระเมินเห็นว่ามีจุดแข็ง 

หลายอย่างแต่ก็ยงัมีจุดอ่อนบางประการ โดยมีความร่วมมือและการประสานงานท่ีเขม้แข็งในการปฏิบติังาน 

ดา้น AML/CFT

147) โครงสร้างและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในดา้น TF มีการพฒันาเป็นอย่างดีและสามารถด�าเนินการ 

ไดดี้ในระดบันโยบาย ส่วนในระดบัปฏิบติั ส�านกังาน ปปง. กบั ตร. ร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดในการสืบสวน TF  

อย่างไรก็ตาม ยงัมีขอ้บกพร่องในการประสานการปฏิบติัในเร่ือง TF ตวัอย่างเช่น มกัปล่อยให้ ส�านกังาน ปปง.  

รับผิดชอบในการสืบสวน TF เพียงหน่วยงานเดียวและแม้ว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลภายใต้กลไก กอ.รมน.  

และสายด่วนได ้ แต่ในทางปฏิบติั ส�านกังาน ปปง. ไม่สามารถเขา้ถึงข่าวกรอง การสะกดรอย และเคร่ืองมืออ่ืนๆ  

ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานความมั่นคง หน่วยข่าวกรองอ่ืนๆ และกองทัพได้อย่างเต็มท่ี 

เพื่อใชใ้นการสืบสวนดา้น TF

148) ความร่วมมือในการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานไทยมีประสิทธิผลและช่วยสนับสนุนการปรับปรุง 

กรอบกฎหมายใหม่และแผนการด�าเนินการด้านการลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือต่อต้าน PF  

ในปี 2554 ไทยจัดตั้ งคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธ 

ท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูงให้เป็นกลไกหลกัดา้นการด�าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบติัการเพ่ือรองรับขอ้มติ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเร่ืองการต่อต้านอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ซ่ึงมีผูเ้ ก่ียวข้อง 

เ ข้ า ร่ ว ม ใ น ข อ บ ข่ า ย ก ว้า ง ก ว่ า ง า น ก า ร ป ร ะ ส า น ด้ า น  A M L / C F T  ท่ี ผ่ า น ม า  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห า รื อ 

กับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ/ภู มิภาคอ่ืนๆ ในการก�าหนดกรอบกฎหมาย 

เพ่ือตอบสนองต่อพนัธกรณีขององคก์ารสหประชาชาติและ FATF ในการต่อตา้นการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 

ท�าลายลา้งสูงและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุฯ โดยรัฐและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ
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มำตรกำรยกเว้น เข้มข้น และผ่อนปรน 

149) ประเทศไทยมีข้อยกเว้นการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและธุรกรรมเงินสดในหลายกรณี  

ซ่ึงเป็นการออกขอ้ยกเวน้โดยไม่ไดอ้า้งอิงกบัผลการประเมินความเส่ียง ในกรณีของกฎกระทรวง ฉบบั ท่ี 5 (2543)  

คือการยกเวน้ธุรกรรมท่ีท�าระหวา่งหน่วยงานรัฐและรัฐวสิาหกิจนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง

150) การประเมินความเส่ียงฉบับปัจจุบันไม่เพียงพอท่ีจะใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกมาตรการอย่างเข้ม 

ในกรณีความเส่ียงสูง หรือมาตรการผอ่นปรนในกรณีความเส่ียงต�่า

151) การยกเวน้ให้ DNFBPs เกือบทั้ งหมดและสถาบันการเงินบางประเภทไม่ต้องอยู่ในระบบ AML/CFT  

อย่างครบถว้น หรือยกเวน้ไม่ตอ้งท�า CDD ไม่ไดพิ้จารณาจากความเส่ียง รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555  

ประเมินและจัดอนัดับความเส่ียงจากหลายภาคธุรกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ปปง. อย่างไรก็ตาม การไม่รวม 

ภาคธุรกิจนั้ นๆ ให้อยู่ภายใต้มาตรการ AML/CFT นั้ นย ัง มิได้เ ป็นไปตามผลการประเมินความเ ส่ียง  

ตัวอย่างข้อหน่ึงของการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประเมินรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555  

คือการแกไ้ขหนา้ท่ีดา้น AML/CFT ใหร้วมถึงบุคคลธรรรมดาท่ีท�าธุรกิจแลกเปล่ียนเงินดว้ย 

กำรตระหนักถงึควำมเส่ียงของภำคเอกชน  

152) มีการเผยแพร่รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ไปยงัหน่วยงานรัฐและเอกชน และภาคสถาบนัการเงิน 

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัท�ารายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 ท�าให้ภาคเอกชนเขา้ใจความเส่ียงมากข้ึน  

อย่างไรก็ดี  เ น้ือหาของรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ท่ีค่อนข้างซับซ้อน และการท่ีรายงานฯ  

ไม่แสดงให้เห็นถึงภาพของภัยคุกคามและจุดเปราะบางของแต่ละภาคท�าให้ลดโอกาสท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ 

ของภาคเอกชนลงไป 

153) มีประเด็นในเร่ืองการเข้าใจความเส่ียงของภาคเอกชน แม้ว่าส�านักงาน ปปง. จะได้ท�าการเผยแพร่ 

ไปอยา่งมากแลว้ก็ตาม และต่อมา ส�านกังาน ป.ป.ช. ก็ด�าเนินการเผยแพร่ดว้ยเช่นกนั ในทั้งสองกรณี การเผยแพร่ 

เน้นด้านพนัธะหน้าท่ีตามกฎหมายและการป้องกัน ซ่ึงจดัเป็นการส่งเสริมท่ีส�าคญั แต่ยงัขาดการเขา้ถึงขอ้มูล 

เก่ียวกบัภยัคุกคาม จุดเปราะบางและแนวโนม้เร่ืองอาชญากรรมท่ีก่อให้เกิดรายได ้ ตลอดจน TF ส�านกังาน ปปง.  

ส่งรูปแบบตัวอย่างคดีและจุดสังเกตุ (Red Flags) ให้ภาคเอกชนซ่ึงช่วยเพิ่มความตระหนัก แต่ข้อบกพร่อง 

อยูท่ี่การแจง้ผลประเมินใหภ้าคเอกชนทราบยงัมีนอ้ยเกินไป

154) ขาดการประเมินความเส่ียงรายภาค (เช่น ของภาคการธนาคาร หลกัทรัพย ์ ผูค้า้ทอง อสงัหาริมทรัพย ์ เป็นตน้)  

ท�าให้รายละเอียดข้อมูลความเส่ียงท่ีส่งให้ภาคเอกชนด�าเนินการตามระดับความเส่ียงย ังมีข้อบกพร่อง  

ส�านกังาน ปปง. แบ่งปันตวัอยา่งคดีและขอ้มูลความเส่ียงอ่ืนๆ แต่ควรออกเผยแพร่ให้มากกว่าน้ีเพ่ือแบ่งปันขอ้มูล 

ความเส่ียงกบัภาคธุรกิจ รวมถึงขอ้มูลจากหน่วยก�ากบัอ่ืนๆ หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายและองค์กรก�ากบัดูแล 

ตนเองด้วย ซ่ึงการจะท�าให้สมบูรณ์ได้ ต้องท�าการประเมินความเส่ียงรายภาค และแบ่งปันข้อมูลประเมิน 

ภยัคุกคามของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ ให้กบัผูมี้หน้าท่ีรายงาน หน่วยงานและองคก์รก�ากบัดูแลตนเอง 
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มีความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับความเส่ียงบางประการ องค์กรภาคเอกชนทั้ งหมดทราบประโยชน์ของข้อมูล 

ความเ ส่ียง ท่ีได้รับจากส�านักงาน ปปง.  รวมทั้ งตัวอย่าง รูปแบบการฟอกเ งิน เ ป็นต้น อย่างไรก็ตาม  

เฉพาะกลุ่ม DNFBPs ยงัขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ือง ความเส่ียงของภาคธุรกิจของตนเอง 

สรุปภำพรวมผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่1

ประสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่1 ของไทยอยู่ในระดบัสูง (Substantial) 
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บทที ่3 ระบบกฎหมายและประเดน็การปฏิบัติ

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข - IO 6, 7 และ 8

ข้อค้นพบส�ำคญั - IO 6

ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินท่ีมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ ภายใตก้ารก�ากบัของกรรมการ ปปง. 

ส�านกังาน ปปง. สนบัสนุนการประสานงานและความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ส�านักงาน ปปง. รับข้อมูลอย่างหลากหลาย และมีอ�านาจเพียงพอในการเข้าถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

แต่ยงัมีจุดบกพร่องในเร่ืองรายงานเงินผ่านแดน การท�า CDD และการรายงานธุรกรรมสงสัยโดยผูมี้หน้าท่ี 

รายงาน ซ่ึงท�าใหมี้ขอ้จ�ากดัในขอ้มูลท่ีจะใชว้เิคราะห์ 

ส�านกังาน ปปง. จดัท�ารายงานวิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือการปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ 

และระบบท่ีดี รวมถึงมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการอบรมและมีทกัษะท่ีดี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างยืนยนัถึงคุณภาพ 

ของรายงานการวเิคราะห์ของส�านกังาน ปปง. วา่สามารถสนบัสนุนการสืบสวนไดดี้ 

ส�านักงาน ปปง. ควรเพ่ิมจ�านวนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ส�านักงาน ปปง. เร่ิมมีการวิเคราะห์เชิงลึก  

(เช่น การท�าเหมืองขอ้มูล และเทคนิคการวเิคราะห์เชิงมหภาค) จากฐานขอ้มูล แต่ควรท�าใหม้ากกวา่น้ี 

ส�านกังาน ปปง. ส่งรายงานการวิเคราะห์ใหก้บัหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย (รวมถึงกองคดีภายในส�านกังาน ปปง.)  

แต่ส่วนใหญ่ย ังเป็นการด�าเนินการตามค�าขอ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการสืบสวน 

ของหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย การวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุกส่วนใหญ่ส่งให้กบักองคดีซ่ึงเร่ิมคดีริบทรัพยท์างแพ่ง  

และการส่งต่อใหก้บัหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนในบางกรณีแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส�าคญักบัการริบทรัพย ์ 

นอกจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกองคดีของส�านักงาน ปปง. แลว้ มีเพียงหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน 

บางหน่วยท่ีใชร้ายงานวิเคราะห์ของส�านกังาน ปปง. ในการเร่ิมสืบสวนทางการเงินดว้ยตนเอง ยงัไม่ค่อยให ้

ความส�าคัญกับการสืบสวนทางการเงินแบบคู่ขนานไปกับการสืบสวนคดีอาญา แม้ว่าส�านักงาน ปปง.  

จะช่วยสนบัสนุนการสืบสวนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติในคดีใหญ่หลายคดี 

หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายยงัมีความช�านาญในการสืบสวนทางการเงินไม่เพียงพอ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นตัวอย่างท่ีดีของการท่ีหน่วยบังคับใช้กฎหมายใช้ข่าวกรองทางการเงิน 

ในการสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินและอาญามูลฐาน แต่หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายอ่ืนยงัใช้ประโยชน์น้อย เช่น  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักงาน ป.ป.ช. ไม่ให้ความส�าคญักับการสืบสวนทางการเงินแบบคู่ขนาน 

ในคดีอาญาทุกประเภท แมว้่าจะช่วยสนบัสนุนการสืบสวนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติในคดีใหญ่หลายคดี  

และในบางคดีของส�านกังาน ป.ป.ช. 
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แมว้่าส�านกังาน ปปง. จะผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินท่ีมีคุณภาพในเร่ือง TF และมีการสืบสวนคดีอาญา  

TF แต่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติยงัน�าขอ้มูลดงักล่าวไปใชน้อ้ย 

การพ่ึงพาส�านักงาน ปปง. ในการสืบสวนทางการเงินมากเกินไปท�าให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ  

ขาดความช�านาญในการสืบสวนทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านกังาน ป.ป.ช. 

หน่วยบังคับใช้กฎหมายจัดท�าและผสานการสืบสวนทางการเงินไปกับการสืบสวนคดีอาญามูลฐาน 

ท่ีมีความเส่ียงสูง แต่ยงัจ�ากดัอยู่เพียงคดีใหญ่ในเร่ืองยาเสพติด คา้มนุษย ์ ก่อการร้าย และการทุจริตบางคดี  

และไม่ท�าเป็นประจ�ากบัการสืบสวนคดีอ่ืนๆ 

ส�านกังาน ปปง. ส่งขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานก�ากบัดูแล และหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายตามความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• นโยบาย และแผนการด�าเนินงานของหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายควรมุ่งเน้นไปท่ีการใชข่้าวกรองทางการเงิน 

 ในการสืบสวนคดีมูลฐานของ ML/TF ซ่ึงควรรวมถึงการสนบัสนุนโดยส�านกังาน ปปง. และการใชอ้ �านาจ 

 พิเศษตาม พรบ. ปปง. 

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านกังาน ป.ป.ช. และกรมศุลกากร ควรเสริมสร้างความช�านาญในการข่าวกรอง 

 และการสืบสวนทางการเงิน เน่ืองจากมีอ�านาจในการเรียกขอ้มูลทางการเงินไดด้ว้ยตนเอง 

• ส�านกังาน ปปง. ควรมุ่งเนน้ไปท่ีการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงรุกเพ่ือบ่งช้ีการกระท�าอาชญากรรม 

 ท่ีหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ทราบ (เช่น กลุ่มการฟอกเงินขนาดใหญ่ อาชญากรรมแบบใหม่ๆ เป็นตน้)  

 ซ่ึงน่าจะส่งผลต่อสถิติท่ีเพิ่มข้ึนของการส่งรายงานการวเิคราะห์เชิงรุก 

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และส�านักงาน ป.ป.ช. ควรจัดสรรก�าลังคนเพิ่ม 

 ในการสืบสวนทางการเงิน รวมถึงการจดัตั้งส่วนงานเฉพาะดว้ย 

• ส�านักงาน ปปง. ควรเพ่ิมประเด็นและจ�านวนรายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เช่น การระบุ 

 ถึงความเส่ียงเพ่ือสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย การมุ่งเน้นกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น  

 รายงานดังกล่าวควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของส�านักงาน ปปง. เ พ่ือระบุรูปแบบ  

 และแนวโน้มของการเกิดการฟอกเงินขนาดใหญ่ และอาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยบังคับใช้กฎหมาย 

 ยงัไม่ทราบ (เช่น กลุ่มการฟอกเงินขนาดใหญ่ อาชญากรรมแบบใหม่ๆ เป็นตน้) 

• ส�านักงาน ปปง. ควรเก็บ และใช้รายงานเงินขา้มแดนท่ีได้รับจาก ธปท. ร่วมกับขอ้มูลท่ีกรมศุลกากร 

 เกบ็ท่ีชายแดนต่างๆ 
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IO 7 ข้อค้นพบส�ำคญั

ประเทศไทยประสบความส�า เ ร็จในการสืบสวน และด�า เนินคดีอาญาฟอกเงินหลายคดี แต่จ�านวน 

ยงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีประกาศไว้

มีคดีอาญาฟอกเงินท่ีประสบความส�าเร็จหลายคดีในการปราบปรามเครือข่ายนักฟอกเงิน และเก่ียวขอ้งกบั 

ต่างประเทศ แต่ยงัไม่เพียงพอสอดคลอ้งกบัความเส่ียง 

หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ใหค้วามส�าคญักบัการท�าคดีอาญาฟอกเงินในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการขยายผล 

การสืบสวนอาชญากรรมมูลฐานใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน

ประเทศไทยมีผลการด�าเนินคดีฟอกเงินท่ีเก่ียวกบัการฉ้อโกง และยาเสพติด ซ่ึงเป็นอาชญากรรมความเส่ียงสูง  

แต่นอกเหนือจากอาชญากรรมเหล่าน้ียงัไม่มีการด�าเนินการอย่างสอดคลอ้งกบัความเส่ียง ไม่มีการด�าเนินคดี 

ฟอกเงินในคดีทุจริต หรือคดีมูลฐานเส่ียงสูงอ่ืนๆ มีการด�าเนินการกบัการฟอกเงินท่ีไดม้าจากความผิดมูลฐาน 

ในต่างประเทศนอ้ย ประเทศไทยเคยมีการด�าเนินคดีฟอกเงินกบันิติบุคคล แต่มีขอ้จ�ากดัท่ีอายคุวามเพียงหน่ึงปี  

ปัจจัยท่ีท�าให้มีคดีอาญาฟอกเงินน้อยเน่ืองจากโทษในคดีอาญาฟอกเงินเบากว่าโทษในความผิดมูลฐาน  

จึงไม่ถูกฟ้องคู่ไปกบัคดีมูลฐาน ความผดิร้ายแรงหลายประเภทยงัไม่เป็นความผดิมูลฐาน (เช่น ภาษี การลกัลอบ 

เขา้เมือง และการลกัลอบขนของโจร) 

ประเทศไทยมีความสามารถในการท�าคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีซบัซอ้นผ่านการสืบสวนความผิดมูลฐาน 

และการติดตามทรัพยสิ์นพอสมควร แต่หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายยงัตอ้งเพิ่มความเช่ียวชาญในการสืบสวน 

ทางการเงินเพื่อจะไดท้�าคดีอาญาฟอกเงินเชิงรุกไดม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• ควรก�าหนดนโยบายเร่ิมจากระดบัสูงในการมุ่งเน้นไปท่ีการสืบสวนการฟอกเงินเชิงรุกในความผิดมูลฐาน 

 ท่ีหลากหลายข้ึน (รวมถึงมูลฐานในต่างประเทศ) องค์กรอาชญากรรม และผูมี้ส่วนช่วยในการฟอกเงิน  

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

• เพิ่มความผดิภาษี การลกัลอบน�าคนเขา้เมือง และการลกัลอบน�าเขา้ของท่ีขโมยมา เป็นมูลฐานฟอกเงิน 

• เผยแพร่ให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายทราบถึงประโยชน์ในการด�าเนินคดีอาญาฟอกเงินเพ่ือปราบปราม 

 อาชญากรรมท่ีได้ท รัพย์เ ป็นจ�านวนมากๆ นอกเหนือจากการด�า เ นินคดี มูลฐานและริบทรัพย ์

 เพียงอยา่งเดียว 

• ขยายอายคุวามอาญาฟอกเงินส�าหรับนิติบุคคล ซ่ึงปัจจุบนัมีอายคุวามเพียง 1 ปี 

• เพิ่มการฝึกอบรมเก่ียวกบัการด�าเนินคดีอาญาฟอกเงินใหแ้ก่นกัสืบสวนสอบสวน อยัการ และผูพ้ิพากษา 
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• พิจารณาจัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการสืบสวนทางการเงินภายในหน่วยบังคบัใช ้

 กฎหมาย โดยเฉพาะส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงควรมีผู ้เ ช่ียวชาญ 

 ในการสืบเส้นทางทางการเงิน และข่าวกรองทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐาน 

 และคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กนัไป 

• ส�านักงานอัยการสูงสุดควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ส�านักงาน ป.ป.ช.  

 และหน่วยบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ตั้ งแต่ขั้นตอนการสืบสวนเพ่ือช่วยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
 การฟอกเ งิน โดยเฉพาะคดี ท่ี มีความซับซ้อน และการรวบรวมพยานหลักฐานจากต่างประเทศ  

 และการติดตามทรัพยสิ์นคืน 

• พิจารณาเพิ่มอ�านาจให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ (นอกเหนือจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

 และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กบัการสืบสวนคดีมูลฐาน 

 ท่ีมีอ �านาจด�าเนินการอยูแ่ลว้ 

ข้อค้นพบส�ำคญั - IO 8

มีนโยบายการริบทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท�าความผิดอาญา แต่ในทางปฏิบัติมีเพียงการด�าเนินการ 

กับทรัพย์สินในคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้ นจึงควรให้ความส�าคัญกับความผิดท่ีมีความเส่ียงสูงอ่ืน 

มากกวา่น้ี

ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายด้านการยึดและริบทรัพย์ท่ีดี  ระบบการด�าเนินการได้รับการสนับสนุน 

จากส�านักงาน ปปง. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญในการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น หน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย 

ใชป้ระโยชนจ์ากส�านกังาน ปปง. ในการสืบสวนทางการเงินเพื่อติดตามและริบทรัพยสิ์นค่อนขา้งมาก

ประเทศไทยมีสถิติโดยรวมในด้านการอายดัและริบทรัพย์ในคดีทุจริตและศุลกากร แต่ไม่สามารถแยก 

ตามความผดิเฉพาะเร่ืองได้

ยงัมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บสถิติส�าคัญในเร่ืองการริบทรัพย์ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ระหว่างอาชญากรรมแต่ละประเภทได ้ แต่จากการหารือกบัหน่วยงานและจากผลส�าเร็จดา้นการริบทรัพยสิ์น  

คณะผูป้ระเมินเห็นวา่ประเทศไทยมีการอายดัและริบทรัพยสิ์นท่ีดี

จากสถิติการริบทรัพย ์แสดงถึงจ�านวนการริบท่ียงัต�่ากวา่จ�านวนท่ียดึอายดัโดยคณะกรรมการธุรกรรม

ประเทศไทยไม่มีการริบทรัพย์ตามมูลค่าอย่างเพียงพอ เ น่ืองจากมีข้อจ�ากัดทางกฎหมาย และไม่มี 

แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน

หน่วยงานมีการด�าเนินการเพ่ือริบทรัพยท่ี์ไดจ้ากความผิดมูลฐานในต่างประเทศบา้ง แมว้า่ปัจจุบนัจะมีกฎหมาย 

ใหอ้ �านาจในการส่งทรัพยสิ์นไปยงัประเทศท่ีร้องขอไดแ้ลว้ แตย่งัตอ้งอาศยัขอ้ตกลงทวภิาคีวา่ดว้ยการแบ่งทรัพยสิ์น 

ซ่ึงหน่วยงานยืนยนัว่ายงัไม่มีการจดัท�า ส่วนใหญ่ประเทศไทยจึงยึดและริบทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�าผิด 

ในต่างประเทศทั้งหมด



54

ระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของประเทศไทยช่วยส่งเสริมประสิทธิผลในการริบทรัพยสิ์น และส�านกังาน  

ปปง. มีการด�าเนินการโดยได้รับการอบรมท่ีเหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให้กับเจ้าหน้าท่ี  

เจ้าหน้าท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร จัดเก็บ และขายทอดตลาดทรัพยท่ี์มีความซับซ้อน 

และมีจ�านวนมาก

หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายมีแผนยุทธศาสตร์ และคู่มือในการปฏิบติัด้านการยึด ติดตาม และบริหารจัดการ 

ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท�าความผดิ

แมว้่าประเทศไทยจะมีความเส่ียงสูงจากการไม่ส�าแดงเงินขา้มแดนและการไหลเขา้ของทรัพยท่ี์ไดจ้ากความผิด

มูลฐานจากประเทศเ พ่ือนบ้าน แต่ย ังไม่ มีมาตรการเพียงพอกับการขนเ งินข้ามแดน การลงโทษ 

และผลการด�าเนินงานยงัไม่มีผลเป็นการยบัย ั้ง อ �านาจในการยึด อายดั และริบเงินท่ีตรวจพบยงัไม่เพียงพอ  

และควรด�าเนินการตามกฎหมายมากกวา่น้ี

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• ควรเน้นความส�าคัญในการใช้มาตรการติดตาม ยึดและริบทรัพย์ในความผิดมูลฐานอ่ืนนอกเหนือ 

 จากยาเสพติดให้มากข้ึน โดยเฉพาะทรัพย์ท่ี เ ก่ียวกับการกระท�าความผิดฐานทุจริต นอกเหนือ 

 จากการด�าเนินคดีร�่ ารวยผดิปกติ การฉอ้โกง และการพนนั

• ควรปรับปรุงระบบการส�าแดงเงินสดและตราสารเปล่ียนมือข้ามแดน และเพ่ิมการสืบสวนและโทษ  
 เพื่อปราบปรามการลกัลอบขนเงิน เน่ืองจากมีความเส่ียงสูง

• ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ส า ม า ร ถ ริ บ ท รั พ ย์ต า ม มู ล ค่ า ใ น ทุ ก ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น แ ล ะ ฐ า น ฟ อ ก เ งิ น  

 เน่ืองจากการริบทรัพยท์างอาญาจะยึดทรัพยเ์ฉพาะของผูก้ระท�าความผิดเม่ือมีการพิพากษา การพิจารณา  

 มูลค่าเป็นเงินจะช่วยให้สามารถติดตามคืนทรัพย์สินท่ีถูกใช้หมดไป มีการเคล่ือนยา้ยไปต่างประเทศ  

 หรือท่ีซุกซ่อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน

• พิจารณาติดตั้งระบบแจ้งขอ้มูลผูโ้ดยสารล่วงหน้า (Advanced Passenger Information: API) ตามด่าน 

 ชายแดน เพื่อสนบัสนุนระบบรายงานเงินและตราสารขา้มแดน (เพ่ือใหต้รวจจบัผูไ้ม่ส�าแดงไดดี้ยิง่ข้ึน)

• หน่วยบังคับใช้กฎหมายควรใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของส�านักงาน ปปง.  

 เพื่อใชป้ระกอบการข่าวกรองและการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นใหม้ากข้ึน

• หน่วยงานต่างๆ ควรแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศ และขอค�าสั่งศาลเพ่ือน�าไปใช้แสดงต่อศาล 

 ในต่างประเทศเพ่ือติดตามคืนทรัพยสิ์น

• ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญเร่งด่วนในการจัดท�าข้อตกลงเพ่ือแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ  

 เพื่อใหส้ามารถแบ่งปันและติดตามคืนทรัพยสิ์นได้
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่6 (กำรสืบสวนทำงกำรเงินเกีย่วกบั ML/TF)

กรอบทัว่ไป 

155) ส�านักงาน ปปง. เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ท่ีตั้ งมานาน มีประสบการณ์สูง และอยู่ภายใต ้

การก�ากับของคณะกรรมการ ปปง. รวมทั้ งการมีคณะกรรมการธุรกรรมซ่ึงก�ากับดูแลการใช้อ �านาจพิเศษ  

และการยึดอายดัทรัพย์สิน เลขาธิการ ปปง. ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ปปง.  

คณะกรรมการ ปปง. มีอ �านาจในการเสนอมาตรการเชิงนโยบายผา่น ครม. 

156) ส�านกังาน ปปง. มีเจา้หนา้ท่ี 334 คน ในจ�านวนน้ีอยูใ่นกองข่าวกรองทางการเงิน 38 คน และกองความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 17 คน ด้านการก�ากับตรวจสอบ 44 คน ณ เวลาของการเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย  

ส�านกังาน ปปง. แจง้ว่า ส�านกังานฯ ไดรั้บอตัราก�าลงัใหม่อีก 184 คน โดยจดัสรรให้หน่วยข่าวกรองทางการเงิน  

และงานสืบสวนสอบสวน 30 คน 

ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัยและรำยงำนอ่ืนๆ ทีห่น่วยงำนได้รับและมีอ�ำนำจร้องขอ

157) ส�านักงาน ปปง.  ในฐานะเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเ งิน มีข้อมูลจ�านวนมากจากหลายแหล่ง 

และจากฐานขอ้มูล รวมถึงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย, ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสิ์น ธุรกรรมเงินสด  

และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากผูมี้หน้าท่ีรายงานจ�านวนมาก ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจในการขอขอ้มูล 

เพ่ิมเติมจากผูมี้หน้าท่ีรายงานเพ่ือวิเคราะห์หรือสืบสวนสอบสวน โดยสามารถใช้อ �านาจในการเข้าถึงข้อมูล 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีใดๆ ของส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลยืนยนัว่าข้อมูลท่ีได้มีประโยชน ์ 

ส�านกังาน ปปง.สามารถก�าหนดเวลาใหส่้งขอ้มูลได ้ขณะท่ีหน่วยงานอ่ืนโดยทัว่ไปแลว้ไม่อาจกระท�าได้

158) ส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานอ่ืนๆ มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลภาครัฐในระบบ data exchange centre (DXC)  

ซ่ึงมีฐานขอ้มูลของหน่วยงานจ�านวน 18 ฐานขอ้มูล (โฉนดท่ีดิน, ยานพาหนะ, คนเขา้เมือง เป็นตน้) นอกจากน้ี 

ส�านักงาน ปปง. ยงัมีขอ้ตกลงขอรับขอ้มูลจากหน่วยอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ขอ้มูลอาชญากรรม และรายละเอียด 

การสืบสวน, การเสียภาษีและหนงัสือเดินทาง

159) ส�านักงาน ปปง. มีระบบท่ีมีประสิทธิผลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากผูแ้จ้งข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงปัจจุบัน 

มีจ�านวนถึง 75,000 คน ประกอบด้วยประชาชนจากทุกจังหวัดและข้าราชการ ซ่ึงเป็นฝ่ายเข้ามาสมัคร 

กบัส�านกังาน ปปง. โดยส�านกังาน ปปง. จะปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคล และใชเ้พียงเลขรหสัในการติดต่อ นอกจากน้ี 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ก็มีผูแ้จ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตเช่นกัน รายละเอียดข้อมูลท่ีได้รับจากผูแ้จ้งฯ  

ปรากฎในตารางด้านล่าง ‘เร่ืองร้องเรียนกรณีกิจกรรมท่ีน่าสงสัยจากประชาชนและจากผู้ แจ้งเบาะแสข้อมูล 

ของส�านักงาน ปปง.’

160) ตารางทั้ งสามด้านล่างน้ีแสดงปริมาณข้อมูลจ�านวนมากท่ีส�านักงาน ปปง. จัดเก็บ และตารางท่ี 4  

แสดงการน�าขอ้มูลไปใชใ้นการวเิคราะห์ของส�านกังาน ปปง.
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จ�านวนรายงานทีส่�านักงาน ปปง. ได้รับ

18ขอ้ก�าหนดในการรายงานธุรกรรมเงินสด (CTR) เม่ือมีการท�าธุรกรรมเป็นเงินสดมากกวา่ 2 ลา้นบาท
19ธุรกรรมเงินสดเพ่ือการโอนเงินและการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์จ�านวน 100,000 บาทข้ึนไป และการโอนเงินและการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์จ�านวน  

 700,000 บาทข้ึนไปผา่นสถาบนัการเงิน
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เร่ืองร้องเรียนกรณกีจิกรรมทีน่่าสงสัยจากประชาชนและจากผู้แจ้งเบาะแสข้อมูลของส�านักงาน ปปง.

เร่ืองร้องเรียนหรือกจิกรรมทีน่่าสงสัยจากประชาชนและจากผู้แจ้งเบาะแสข้อมูลของส�านักงาน ปปง.

(ไม่ใช่การรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย)

จ�านวนรายงานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ของส�านักงาน ปปง.

161) แม้ในแต่ละปี จ�านวนรายงานไปยงัส�านักงาน ปปง. แตกต่างกัน แต่ส�านักงาน ปปง. ระบุว่าคุณภาพ 

ของธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัดีข้ึนมากและจ�านวนกล็ดลงมากเช่นกนั
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162) มีข้อบกพร่องอยู่ในกลุ่มผูมี้หน้าท่ีรายงานบางภาคธุรกิจซ่ึงไม่เคยรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 

หรือรายงานน้อยมาก ส่วนใหญ่ผูร้ายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ได้แก่ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย ์ 

และบริษทับริหารสินทรัพย ์ ขณะท่ีภาค DNFBPs บางส่วนไดรั้บยกเวน้การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 

หรือไม่ตอ้งท�า CDD ซ่ึงบัน่ทอนหลกัการในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี  

ยงัมีอุปสรรคต่างๆ เช่น กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (2543) ท่ียกเวน้การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

จากการท�าธุรกรรมเฉพาะระหว่างหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงท�าให้เกิดขอ้จ�ากดัในการรายงานธุรกรรม 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยในเร่ืองการทุจริตและสินบน (ดู IO 4) ประเทศไทยช้ีแจงว่าส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

รายงานธุรกรรมผิดปกติให้กบัส�านกังาน ปปง. และน�าไปสู่การออกค�าสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดอายดั

ทรัพยสิ์นชัว่คราวจ�านวนสองคดี

163) ส�านกังาน ปปง. ไดรั้บรายงานเงินสดผ่านแดนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัขนาดของระบบเศรษฐกิจซ่ึงเป็นระบบ 

เ งินสดและการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยมีจุดเปราะบางในการลักลอบขนเงินสด 

เน่ืองจากมีชายแดนท่ีกวา้งขวาง จุดอ่อนดา้นขอบเขตหน้าท่ีตามกฎหมายและการปฏิบติัดา้นการรายงานธุรกรรม 

เงินสดผา่นแดนส่งผลใหส้�านกังาน ปปง. ขาดขอ้มูลรายงานการขนเงินสดผา่นแดน (ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 32)

กำรสนับสนุนและกำรส่งข้อมูลกำรวเิครำะห์เพือ่สนับสนุนกำรปฏบัิติกำรของหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน 
(FIU)

กำรวเิครำะห์

164) ส�านกังาน ปปง.มีเจา้หนา้ท่ี 38 คน ท่ีรับผิดชอบการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและข่าวกรองทางการเงิน 

ในจ�านวนน้ี มีนักวิ เคราะห์ท่ีอยู่ในส่วนสืบสวนทางการเงิน (ทรัพย์ท่ีได้มาจากอาชญากรรม) 18 คน  

และอยูใ่นส่วน TF 8 คน

165) ขอ้มูลจ�านวนมากท่ีส�านกังาน ปปง. ไดรั้บไม่ถูกน�าไปใชใ้นงานวิเคราะห์อยา่งจริงจงั ดงัจะเห็นไดจ้ากตาราง 

ขา้งตน้ อาจเน่ืองจากลกัษณะการจดัรูปแบบการปฏิบติัการระหว่างส�านกังาน ปปง., หน่วยงานอ่ืนๆ และกองคดี 

ของส�านกังาน ปปง. เอง

166) ส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการวิเคราะห์ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยเชิงรุกประกอบกับธุรกรรมอ่ืนๆ  

ท่ีส�านักงาน ปปง. ได้รับ ส�านักงาน ปปง. ประเมินและจัดระดับตามเกณฑ์คุณภาพให้แก่ธุรกรรมต้องสงสัย 

ทุกธุรกรรมท่ีได้รับและแจ้งกลับในเชิงสถิติแก่ผูมี้หน้าท่ีรายงานอย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี ยงัมีข้อมูลอ่ืนๆ  

ท่ีส�านกังาน ปปง. น�ามาวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเครือข่ายผูแ้จง้เบาะแสกวา่ 75,000 ราย
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167) ส�านกังาน ปปง. จดัท�ารายงานข่าวกรองเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงแนวปฏิบติั 

ท่ีผ่ านการพิจารณาปรับปรุง ท่ี ดี  รวมทั้ งการมี บุคลากร ท่ี มีทักษะและได้รับการฝึกอบรมเ ป็นอย่าง ดี  

ผลผลิตการวิเคราะห์ข่าวกรองของส�านักงาน ปปง. รวมถึงเป็นการวิเคราะห์ท่ีศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี  

การท�าแผนผงัเช่ือมโยง (link chart) เพ่ือแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือองค์กร 

และการบรรยายผลการวิเคราะห์จดัท�าไดเ้ป็นอย่างดี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยืนยนัถึงคุณภาพและความโปร่งใส 

ของการวิเคราะห์ของส�านกังาน ปปง. ท่ีช่วยในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงาน สมรรถนะในการวิเคราะห์ 

และการข่าวกรองทางการเงินของส�านักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายส�าคญัๆ  

เป็นอยา่งมาก

168) ณ เวลาท่ีคณะผูป้ระเมินเข้าตรวจสอบประเทศไทยนั้ น ส�านักงาน ปปง. รายงานว่า 40% ของข้อมูล 

ก า ร แ จ้ง เ บ า ะ แ ส ท่ี ไ ด้ รั บ  ไ ด้น�า เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม เ พ่ื อ ด�า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป  อี ก  4 0 %  

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และยุติการด�า เ นินการราว 20% เจ้าหน้า ท่ีส�านักงาน ปปง.  

ต้องพบกับความท้าทายในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล และในการตอบสนองความต้องการ 

ของหน่วยงานรวมทั้ งกองคดีของส�านักงาน ปปง. เพ่ือใช้สนับสนุนในการสืบสวนสอบสวน เม่ือพิจารณา 

จากความเส่ียงของประเทศไทยและบริบทการท�างานของหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหา 

ความไม่สมดุลในเร่ืองน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงการเพิ่มทรัพยากรส�าหรับงานวิเคราะห์ในส�านักงาน ปปง. ให้มากข้ึน  

ซ่ึงตรงกบัขอ้เสนอของรัฐบาล การปรับปรุงพฒันารูปแบบการจดัล�าดบัความส�าคญัของคดีให้ดีข้ึนเพ่ือจะไดทุ่้มเท

ทรัพยากรให้กับคดีนั้ นๆ ลงทุนกับเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส�านักงาน ปปง.  

ริเร่ิมไวแ้ลว้ การเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ ให้สามารถวิเคราะห์ 

และสืบสวนทางการเ งินได้เอง  หรือส�านักงาน ปปง.  ส่ง ต่อผลการวิ เคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงาน 

หรือหน่วยเช่ียวชาญเฉพาะในวงกวา้งมากข้ึน

รายงานการสืบสวนทางการเงนิทีจ่ดัท�าจากธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัยทีส่่งให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

(รวมเร่ืองร้องเรียนและข่าวสาร)
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169) ส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการวิเคราะห์ตามค�าร้องขอของหน่วยงานอ่ืน ในปี 2556 ได้รับค�าร้องขอ 

จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 126 เร่ือง ในปี  2557 ได้รับ 198 เร่ือง และในปี 2558 ได้รับ 308 เร่ือง  

หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมถึงกว่า 244% การท่ีมีจ�านวนค�าร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมข้ึนแสดงถึง 

ความเ ช่ือมั่น ต่อคุณค่าของข้อมูลข่าวกรองทางการเ งินของส�านักงาน ปปง.  ท่ีหน่วยงานท่ี มีอ�านาจ 

น�าไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ขั้ นตอนการวิ เคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัยด้านล่างแสดงวิ ธี 

การด�าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้มูลและวธีิการส่งต่อขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

170) ในส่วนของธุรกรรมตอ้งสงสัย นกัวิเคราะห์ด�าเนินการกบัธุรกรรมตอ้งสงสัยทนัทีถา้หากการท�าธุรกรรมนั้น

เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐานหรืออาชญากรรม โดยจะน�าเสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อเลขาธิการ ปปง.  

เพื่ออนุมติัการส่งไปใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

171) ในกรณีท่ีไม่พบความเช่ือมโยงโดยตรง จะท�าการประเมินลกัษณะธุรกรรมท่ีผิดปกติ และจะตรวจสอบ 

เพ่ือหาความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ กับผู ้ท่ีถูกรายงานการท�าธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  

หากพบว่าน่าสงสัยจริงก็จะถือว่ามีความเก่ียวข้องกับการกระท�าผิดและสามารถส่งต่อข้อมูลได้ หากมีค�าขอ 

จากหน่วยงานภายนอก ค�าขอนั้นตอ้งเสนอต่อเลขาธิการ ปปง. ซ่ึงจะมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีด�าเนินการวิเคราะห์ 

เลขาธิการฯ อาจมอบอ�านาจใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัรองลงไปไดส้ามระดบัตามท่ีเห็นสมควร 
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172) ระบบฐานขอ้มูล DXC ท่ีส�านกังาน ปปง. ใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย 18 ฐานขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลคดี 

ท่ีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ DSI และตร. ระบบ DXC สามารถตรวจสอบการใชง้านไดโ้ดยเจา้ของ 

ฐานข้อมูลจะส่งรายงานไปให้ผูบ้ริหารส�านักงาน ปปง. ทราบ นักวิเคราะห์ของกองข่าวกรองทางการเงิน 

มีสิทธิเขา้ถึงฐานขอ้มูลระบบ DXC

กำรวเิครำะห์เกีย่วกบั TF

173) ส�านักงาน ปปง. สนับสนุนข่าวกรองให้แก่การสืบสวนสอบสวน TF ท่ีด�าเนินการโดยส่วนต่อต้าน 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของส�านักงาน ปปง. เอง และของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ  

ตลอดจนหน่วยงานข่าวกรองความมัน่คง ส�าหรับสถานการณ์ของจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละคดีท่ีอาจด�าเนินการ  

TF ได้จะดึงข้อมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากฐานข้อมูลของ ส�านักงาน ปปง. ซ่ึงจะเปรียบเทียบ 

กับปัจจัยอ่ืนๆ ในการบ่งช้ีความผิดปกติและข้อมูลในเชิงบริบท ส�านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

กบัสมาคมธนาคารในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการท�างานร่วมกนัทุกเดือน

174) ส�านักงาน ปปง. ผลิตรายงานข่าวกรองท่ีมีคุณภาพดีเก่ียวกับคดีการก่อการร้ายและ TF ในประเทศ  

ส�านกังาน ปปง. แสดงให้เห็นว่ามีผลงานท่ีแสดงหลกัฐานการเช่ือมโยงทางการเงิน ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อ่ืนๆ  

โดยใช้รายงานทางการเงิน และผลจากการตรวจสอบในพ้ืนท่ี ข่าวกรองดงักล่าวระบุได้ถึงผูเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์  

และมีคดีหน่ึงท่ีระบุไดถึ้งอาวุธท่ีใช้ในการก่อเหตุ คณะผูป้ระเมินไดรั้บแจง้ว่า หากส่วนต่อตา้นการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของส�านกังาน ปปง. ไดรั้บทรัพยากรเพิ่มข้ึน จะสามารถท�างานข่าวกรองไดม้ากข้ึน 

และด�าเนินคดีไดเ้พิ่มข้ึน

175) ส�านกังาน ปปง. มีประสบการณ์ในการจดัท�าข่าวกรองเก่ียวกบัภยัคุกคามจาก TF จากต่างประเทศอยา่งจ�ากดั 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานความมัน่คง เช่น สขช. และ สมช. วิเคราะห์เร่ือง TF อย่างต่อเน่ือง ส�านักงาน ปปง.  

และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองภัยคุกคามหรือความเส่ียงในประเทศจากการท่ีคนไทย 

อาจเก่ียวขอ้งกับ TF ในต่างประเทศ คณะผูป้ระเมินไม่พบว่าส�านักงาน ปปง. มีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

เก่ียวกับ TF ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าทีมงานด้านการวิเคราะห์ TF ของส�านักงาน ปปง. มีงานด้านการวิเคราะห์ 

เชิงปฏิบติัการอยา่งลน้มือ

176) ลักษณะของอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรส่งผลกระทบ 

ต่อขีดความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิผลของส�านกังาน ปปง. เจา้หนา้ท่ีส่วนต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย 8 คนตอ้งพ่ึงพานกัวิเคราะห์อ่ืนๆ ในกองข่าวกรองทางการเงินซ่ึงมีอยู ่ 38 คนโดยทัว่ไปเม่ือมีคดี 

เ กิดข้ึน ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะเ ร่ิมด�า เนินการภายใน 2 สัปดาห์  

แต่ในคดีส�าคญัเร่งด่วน จะด�าเนินการในเวลาไม่ก่ีชัว่โมง
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177) หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ งส�านักงาน ปปง. จ�าเป็นต้องติดตามประเมินระดับความเพียงพอของทรัพยากร 

ท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่การสืบสวน TF และตอ้งให้สมดุลกบัทรัพยากรท่ีไดรั้บเพ่ือตอบสนองกบัความเส่ียงส�าคญัอ่ืนๆ  

การจดัสรรทรัพยากรเพิ่มให้แก่ส่วนต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะช่วยเสริมประสิทธิผล  

ซ่ึงถือวา่เหมาะสมหากพิจารณาถึงลกัษณะความเส่ียงจากการก่อการร้ายในประเทศไทย

178)  เจา้หนา้ท่ีส�านกังาน ปปง. ไดติ้ดตามขอ้มูลทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพ่ือรวบรวมข่าวกรองเก่ียวกบั  

TF เพิ่มเติมขณะลงพ้ืนท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

179) อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกลุ่มนกัรบต่างชาติของประเทศเพ่ือนบา้น 

ท่ีแวะพักหลังจากเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีขัดแยง้ ส�านักงาน ปปง. ติดตามแนวโน้มเก่ียวกับนักรบต่างชาติ 

จากรายงานตัวอย่างคดีและแหล่งข้อมูลเปิดอ่ืนๆ รวมทั้ งจากรายงานของ FATF เพ่ือพิจารณาและประเมิน 

ความเส่ียงจากกลุ่มนกัรบดงักล่าว

180) ส�านักงาน ปปง. เป็นสมาชิกของกลุ่ม Egmont และแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเ ก่ียวกับ TF กับสมาชิก 

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ต่างๆ ส�านักงาน ปปง. เข้าร่วมในการประชุมทั้ งการประชุมภูมิภาค  

CTF Summit ท่ีมีหน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลียและอินโดนีเซียเป็นเจา้ภาพ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ดา้น TF และเขา้ร่วมประเมินความเส่ียงระดบัภูมิภาคในดา้น TF อีกดว้ย

กำรวิเครำะห์ข่ำวกรองและกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนระหว่ำงกำรสืบสวนทำงกำรเงิน (ทรัพย์สิน)  
ของส�ำนักงำน ปปง.

181) ส�านักงาน ปปง. จัดท�าข่าวกรองทางการเงินท่ีมีคุณภาพสูงควบคู่กับการสืบสวนเก่ียวกับทรัพย์สิน 

จากอาชญากรรม และส่งต่อให้แก่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือใชป้ระกอบและขยายผลการสืบสวนเก่ียวกบั 

ความผดิมูลฐาน มีการใชป้ระโยชนจ์ากข่าวกรองทางการเงินในการด�าเนินคดีความผดิมูลฐานและความมีประสิทธิผล

ส่วนใหญ่เกิดจากความพยายามของส�านกังาน ปปง. 

182)  หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้ข่าวกรองทางการเ งินเฉพาะกับการติดตามและยึดอาย ัดทรัพย ์

แต่ไม่ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการสืบสวนไปถึงองค์กรอาชญากรรม จึงควรเน้นในการสืบหาผูเ้ก่ียวข้อง 

สัมพนัธ์และบุคคลอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน โดยอาศยัความเช่ือมโยงทางการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลในความผิด ML/TF  

และมูลฐานอ่ืนๆ ซ่ึงจะท�าใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใชป้ระโยชนจ์ากข่าวกรองทางการเงินไดม้ากยิง่ข้ึน

183) ส�านกังาน ปปง.มีเจา้หน้าท่ี 1 คนท�าหน้าท่ีวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ หลงัจากการประเมิน ณ ประเทศไทย  

มีการมอบหมายเจา้หนา้ท่ีใหท้�างานวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์เพิ่มอีก 2 คน 

184) การวิเคราะห์มี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ก) รายงานภาพรวมการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 

ประจ�าเดือน ซ่ึงระบุลกัษณะการท�าธุรกรรมท่ีอาจเช่ือมโยงกบั ML รูปแบบท่ีก�าลงัแพร่หลาย ความเช่ือมโยง 

ระหวา่งกลุ่มบุคคล พ้ืนท่ี หว้งเวลา เป็นตน้ ข) รายงานสถานการณ์การฟอกเงินท่ีแสดงถึงการศึกษาเทคนิค วิธีการ  
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รูปแบบ และปัจจยัเก่ียวขอ้งใหม่ๆในการกระท�าความผิดมูลฐาน (รวมทั้งTF) และ ML และ ค) รายงานตวัอยา่งคดี 

รายงานต่างๆ ดงักล่าวมุ่งท่ีการแจง้เตือนและช่วยในการคาดการณ์แนวโนม้เพื่อจะตอ้งเฝ้าระวงั

185) รายงานเหล่าน้ีมีโครงสร้างท่ีดี ขอ้มูลครบถว้น และแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะให้ภาพเชิงยทุธศาสตร์ 

เป็นอย่างดี แต่ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนโดยการเพ่ิมในเชิงลึก คุณภาพ การทนัต่อเหตุการณ์ และจุดเน้นของงาน 

การวิ เคราะห์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะหากจะเป็นการจัดท�ารายงานร่วมกับหน่วยงานรัฐส�าคัญๆ อ่ืนๆ  

ซ่ึงจะช่วยสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัความเส่ียงในการปฏิบติังานของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน

186) ส�านกังาน ปปง. ไดล้งทุนกบัเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงสถิติ และแสดงความตั้งใจท่ีจะใชง้านเคร่ืองมือ 

เหล่าน้ีให้มากข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีเขา้ถึงไดเ้พ่ือระบุการฟอกเงินและดชันีบ่งช้ีถึงการกระท�า

อาชญากรรม

187) ในการส่งต่อขอ้มูลของ FIU ส�านกังาน ปปง. เน้นไปท่ีภารกิจเร่ืองการริบทรัพยท์างแพ่ง การท่ีหน่วยงาน 

บังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไป  (ยก เว้น  ตร . )  ขาดทักษะในด้านการวิ เคราะห์ ข่าวกรองทางการ เ งิน  

อาจท�าให้หน่วยงานฯ ยงัตอ้งพ่ึงพาการวิเคราะห์จากส�านักงาน ปปง. ซ่ึงส่งผลให้งานดา้นการวิเคราะห์เชิงรุก 

และการวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ของส�านกังาน ปปง. ตอ้งลดนอ้ยลง

กำรส่งต่อข้อมูล

188) หน่วยงานอ่ืนๆ ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลธุรกรรมในฐานขอ้มูลของส�านักงาน ปปง. ไดโ้ดยตรง พนักงาน 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งขออนุมติัจากเลขาธิการ ปปง. หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อนเปิดเผยกบัหน่วยงานอ่ืนๆ

189) ส�านักงาน ปปง. มีกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานอย่างละเอียดเพ่ือใช้เป็นแนวทางทุกขั้ นตอน 

ในการวิ เคราะห์และจัดท�ารายงานข่าวกรองเพ่ือส่งต่อ เจ้าหน้า ท่ีส�านักงาน ปปง. ปฏิบัติตามขั้ นตอน 

ตั้งแต่การขออนุมติัเพ่ือเร่ิมการวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียน การส่งต่อรายงานข่าวกรองธุรกรรมตอ้งสงสัยและการตอบ 

ค�าร้องขอขอ้มูลจากหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด กระบวนการส่งต่อขอ้มูลมีความรัดกุมและปลอดภยั ส�านกังาน ปปง.  

มีนายทะเบียนเอกสารลบั และมีระบบเขา้รหัสในการส่งต่อรายงานข่าวกรอง มาตรการรักษาความปลอดภยั 

ของขอ้มูลท�าไดดี้ และขอ้ตกลงท่ีท�ากบัหน่วยงานพนัธมิตรก�าหนดเวลาการตอบสนองค�าขอของหน่วยงานบงัคบั 

ใชก้ฎหมายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 สปัดาห์

190) จ�านวนรวมในการส่งข้อมูลเชิงรุกให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ไม่ต้องร้องขอ) มีเพิ่มข้ึนทุกปี ตัวอย่างเช่น จ�านวนรายงานเชิงรุกท่ีส่งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  

เพิ่มจาก 2 เร่ืองในปี 2556 เป็น 55 เร่ืองในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการส่งให้แก่กองคดีของส�านักงาน ปปง.  

แม้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่ากฎหมายก�าหนดให้ส่งรายงานจ�านวนมากมายงัส�านักงาน ปปง. โดยปริยาย  

ก็ยงัถือว่าจ�านวนการส่งขอ้มูลเชิงรุกให้แก่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายยงัมีน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ�านวนขอ้มูล 

ท่ีส�านกังาน ปปง. มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขจ�านวนการส่งขอ้มูลตามค�าร้องขอของหน่วยงาน 

บงัคบัใชก้ฎหมายและจ�านวนการส่งขอ้มูลเชิงรุกใหก้บักองคดีของส�านกังานฯ
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191) ขอ้มูลเชิงรุกจากกองข่าวกรองทางการเงิน ส�านกังาน ปปง. ส่งไปยงักองคดีของส�านกังาน ปปง. เองมากท่ีสุด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงานไทยท่ีจะติดตามทรัพยสิ์นเพ่ือยึดและริบมากกว่าการสืบสวนความผิด 

อาญาฐานฟอกเงิน ส่วนการส่งข้อมูลต่อไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ�านาจอ่ืนๆ เป็นการส่งตามค�าร้องขอดังปรากฏ 

ในตารางดา้นล่าง ผลการวิเคราะห์และข่าวกรองท่ีส�านกังาน ปปง. ส่งไปส่วนใหญ่มีจุดประสงคเ์พ่ือการยึดอายดั

ทรัพยสิ์นมากกวา่การสืบสวนทางการเงินเพื่อขยายผลคดีฟอกเงิน หรือความผดิมูลฐาน

192) ในขณะท่ีการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีแสดงให้เห็นว่าส�านกังาน ปปง. ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดดี้ แต่ส�านกังาน ปปง. น่าจะสนบัสนุนความตอ้งการของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ยการวเิคราะห์เชิงรุก 

ทั้งในระดบัยทุธศาสตร์และระดบัปฏิบติัการ

จ�านวนของรายงานการสืบสวนทางการเงนิทีส่่งต่อ

(ไม่รวมการสืบสวนทางการเงนิด้าน TF)

193) ขณะท่ี พ.ร.บ. ปปง. อธิบายบทบาทของส�านักงาน ปปง. อย่างชัดเจนในการท�าคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์น  

ท�าให้ส�านักงาน ปปง. สืบสวนได้เฉพาะในเร่ืองการยึด/อายดัทรัพย์สิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัในการสืบสวนการกระท�าความผิดมูลฐานตามอ�านาจของตน โดยการฟอกเงิน 

เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของ ตร. กบั DSI เท่านั้น ส่วนการสืบสวน TF เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของ ตร.  

แต่กระนั้น ส�านักงาน ปปง. ดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการสืบสวน TF โดยใชก้ารสืบสวน 

ทางการเงินท่ีมีคุณภาพในการสืบคดี TF และแบ่งปันขอ้มูลใหก้บั ตร. ตั้งแต่ในระยะตน้ของการด�าเนินการ

194) ในการสืบสวนทางการเงินส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจในการสืบสวนเกือบสมบูรณ์ รวมถึงอ�านาจพิเศษ 

ในการเข้าถึงข้อมูลของผู ้มีหน้าท่ีรายงานและผู ้ใดท่ีอาจมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ส�านักงาน ปปง. ไม่มีอ�านาจ 

ในการสืบสวนคดีอาญาฐานฟอกเงินหรือการสอบสวนผูต้อ้งสงสยั
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กำรใช้ข่ำวกรองทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ

195)  DSI และ ตร. เป็นหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายท่ีมีอ�านาจในการด�าเนินคดี ML และมักใช้ประโยชน ์

จากความเช่ียวชาญของส�านักงาน ปปง. ในการสืบทรัพย์จากการกระท�าความผิดคู่ขนานไปกับการสืบสวน 

คดีอาญาฟอกเงินและมูลฐาน ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการติดตามและยึดอายดัทรัพย ์

จากการกระท�าความผิดทางอาญา และมกัท�าหนา้ท่ีเหล่าน้ีแทนหน่วยงานอ่ืนพร้อมกบัการสืบสวนความผิดมูลฐาน 

ถึงแมว้า่หน่วยงาน เช่น ตร. และ DSI จะสามารถยดึอายดัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกนัผา่นอยัการ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

ของไทยกล่าวถึงความเช่ียวชาญของส�านกังาน ปปง. ในดา้นการวเิคราะห์และการสืบสวนทางการเงินซ่ึงช่วยเพิม่มูลค่า

ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงาน

196) ขณะท่ีมีหลักฐานหนักแน่นว่ามีการใช้ข่าวกรองทางการเงิน การแลกเปล่ียนข้อมูลกับต่างประเทศ  

และการด�าเนินคดีความผิดมูลฐาน กับการสืบสวนของหน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 

ยงัพ่ึงพาส�านักงาน ปปง. อยู่มากในการสืบสวนทางการเงินและรวบรวมพยานหลกัฐานทางการเงิน หน่วยงาน 

บังคับใช้กฎหมายไทยกล่าวถึงความเช่ียวชาญของส�านักงาน ปปง. ในด้านการวิเคราะห์และการสืบสวน 

ทางการเ งินท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส�านักงาน ปปง.  สามารถใช้อ �านาจ 

ในการสืบทรัพย์เ พ่ือสนับสนุนการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในความผิดมูลฐานและ ML  

นอกเหนือจากส�านักงาน ปปง.  และ ตร.  แล้ว  หน่วยงานอ่ืนยัง มีทักษะในการสืบสวนทางการเ งิน 

และการใชป้ระโยชนจ์ากข่าวกรองทางการเงินไม่มากนกั

คดตัีวอย่ำง - กำรสืบสวนคดกีำรค้ำมนุษย์ขนำดใหญ่ของ ตร.

ทีมปราบปรามการคา้มนุษย ์ ตร. สืบสวนการลกัลอบน�าชาวโรฮิงจาจากพม่าเขา้มาประเทศไทย โดย ตร. 

ไดข้อให้ส�านักงาน ปปง. ช่วยสืบสวนทางการเงินซ่ึงเป็นการใชอ้ �านาจตาม พ.ร.บ. ปปง. จากความร่วมมือ 

อยา่งใกลชิ้ดระหว่าง ตร. และส�านกังาน ปปง. และการใชท้กัษะการสืบสวนทางการเงินของทั้งสองหน่วยงาน 

จึงสามารถตรวจพบเครือข่ายผูก้ระท�าความผิดขนาดใหญ่ทั้ งท่ีเก่ียวข้องกับการลักลอบและผูท่ี้สนับสนุน 

ทางการเงินและการฟอกเงิน ไดมี้การเรียกขอ้มูลทางการเงินจ�านวนมากของผูเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และสมาชิก 

ในครอบครัวของผูต้อ้งสงสัย ซ่ึงในท่ีสุดสามารถพบเงินไดจ้ากการกระท�าความผิดของตวัการได ้ การตรวจ 

ภาพจากกลอ้งวงจรปิดของกลุ่มผูต้อ้งสงสยัท่ีท�าการฝากถอนเงิน บนัทึกขอ้มูลโทรศพัท ์ ประวติัคดีการคา้มนุษย ์

ในอดีต และท่ีส�าคัญความช่วยเหลือของธนาคารท�าให้ประสบความส�าเร็จในการตรวจพบเครือข่าย 

ขนาดใหญ่ จากการสืบสวนทางการเงินอย่างเข้มข้นท�าให้หน่วยงานพบแหล่งท่ีอยู่ของตัวการเบ้ืองหลัง 

เครือข่ายอาชญากรรม และสามารถระบุช้ีตวัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงและคนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิด  

ท�าให้มีการฟ้องขอ้หาฟอกเงินและคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จ�านวนมาก โดยหน่วยงานคาดประมาณ 70%  

ของการสืบสวนเป็นผลจากข่าวกรองทางการเงิน
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197) ตร. แสดงให้เห็นถึงการใชป้ระโยชน์จากข่าวกรองทางการเงินในคดีส�าคญัและซับซ้อนสูง โดยเฉพาะคดี 

ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ มีหลักฐานของการใช้ข่ าวกรองทางการเ งินเ พ่ือหาเป้าหมายและสืบสวน 

องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี และยงัประสบความส�าเร็จในการระบุตัวสมาชิกของกลุ่ม ตร.  

ใช้ความสามารถของตนเอง แต่ก็ร่วมมือกับส�านักงาน ปปง. ซ่ึงให้การฝึกอบรมและถ่ายทอดความเช่ียวชาญ 

ให้แก่ ตร. ตลอดระยะเวลาการท�าคดี คณะผูป้ระเมินเห็นว่าเม่ือมีเร่ืองของทรัพยสิ์นมาเก่ียวขอ้งส�านกังาน ปปง.  

จะปฏิบติังานร่วมกบั ตร. เพ่ือด�าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ผูป้ระเมินไดรั้บรายละเอียดของคดีส�าคญัจ�านวนหน่ึง 

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการใชค้วามเช่ียวชาญและข่าวกรองของส�านกังาน ปปง. กบัปฏิบติัการของ ตร.

 

198)  บช.ปส.  แสดงให้ เ ห็นถึงความสามารถใช้ข่ าวกรองทางการ เ งิน เ พ่ือ ติดตามแก๊งค้ายา เสพติด 

และสามารถแสดงให้เห็นไดด้งัคดีตวัอย่าง คดีตวัอย่างดงักล่าวแสดงถึงการใช้ข่าวกรองทางการเงินท่ีน�าไปถึง 

แก๊งคา้ยาเสพติดขา้มชาติขนาดใหญ่ เป็นผลให้มีการจบักุมจ�านวนมาก ซ่ึงแสดงถึงการใชท้กัษะความเช่ียวชาญ 

ดา้นข่าวกรองทางการเงินภายในหน่วยงานเอง

199) ไม่ปรากฏว่า ป.ป.ช. ใชห้รือมีความสามารถเท่าท่ีควรในดา้นการสืบสวนทางการเงิน เม่ือมีคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การสืบสวนทางการเงินท่ีซับซ้อน ส�านักงาน ป.ป.ช. จะเชิญเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้ ง ปปง.  

ให้เขา้ร่วมในคณะอนุกรรมการไต่สวน อย่างไรก็ตาม ทั้งส�านักงาน ป.ป.ช. และส�านักงาน ปปง. ไม่สามารถ 

ให้สถิติคดีท่ีส�าเร็จจากคณะอนุกรรมการหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนทางการเงินท่ีซับซ้อน ส�านักงาน ปปง.  

ด�าเนินงานสืบสวนทางการเงินทั้งหมดใหแ้ก่ส�านกังาน ป.ป.ช. เพื่อติดตามทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผดิ

200) DSI มีทรัพยากรและความเ ช่ียวชาญท่ีเหมาะสม แต่กระนั้ น  ตัวอย่างคดี ท่ีท�าก็ไม่แสดงให้ เ ห็น 

ถึงการใช้ประโยชน์จากข่าวกรองทางการเงินอย่างย ัง่ยืนเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนคดีท่ีมีความเส่ียงสูง 

เป็นพิเศษ DSI เป็นหน่วยงานสหสาขาและมีผูเ้ ช่ียวชาญท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ ท�าให้หน่วยงานสามารถ 

วเิคราะห์ข่าวกรองทางการเงินไดเ้องภายในหน่วยงาน

201) กรมศุลกากร ไม่แสดงใหเ้ห็นวา่ใชข่้าวกรองทางการเงินในการติดตามเป้าหมายและสืบสวนเงินขา้มแดน

202) ขณะท่ี ตร. และ บชปส. แสดงผลส�าเร็จไดดี้ แต่การใชข่้าวกรองทางการเงินโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น DSI  

และส�านักงาน ป.ป.ช. ยงัใช้การติดตามเส้นทางทางการเงินเพ่ือประกอบการสืบสวนคดีความผิดมูลฐาน 

และปราบปราม ML/TF นอ้ย และไม่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัและส�าคญัของหน่วยงาน

203) หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายเกือบทุกหน่วยจ�าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะดา้นการสืบสวนทางการเงิน บช.ปส.  

และ ตร. สามารถแสดงให้เห็นไดว้่าไดพ้ฒันาทกัษะดงักล่าวภายในหน่วยงานในระดบัหน่ึง ส่วนหน่วยงานบงัคบั 

ใชก้ฎหมายอ่ืนยงัไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนนกั 
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ควำมร่วมมือและกำรแลกเปลีย่นข้อมูล/ข่ำวกรองทำงกำรเงิน 

204) ส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานอ่ืนๆ ของไทยมีอ�านาจในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และมีหลักฐาน 

ท่ีแสดงถึงการประสานงานและความร่วมมือในกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดบัยทุธศาสตร์และระดบัปฏิบติัการ

205) คณะกรรมการ ปปง. รายงานโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ดา้น AML/CFT และเร่ืองท่ีเป็นความเส่ียงใหม่ๆ ท่ีตอ้งอาศยัการประสานงานในระดบัชาติ 

206) นอกจากนั้น ระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการประสานงานในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัป้องกนั 

และปราบปรามการฟอกเ งินเป็นค�าสั่ ง ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในประเทศไทยถือปฏิบัติอย่างแข็งขัน  

และเกิดเป็นวฒันธรรมความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน

207) ส�านกังาน ปปง. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ และเป็นผูป้ระสานงานดา้น AML/CFT มีสิทธิเขา้ถึง 

แหล่งขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางนอกเหนือจากรายงานธุรกรรมท่ีรับจากผูมี้หนา้ท่ีรายงาน รวมทั้งขอ้มูลจากผูแ้จง้เบาะแส

จ�านวนมากท่ีส่งขอ้มูลใหก้บั ปปง. โดยตรง 

208) ส�านกังาน ปปง. เขา้ร่วมในการสืบสวนในรูปแบบของคณะท�างานหรือคณะกรรมการท่ีหน่วยงานบงัคบัใช ้

กฎหมายอ่ืนๆ ตั้ งข้ึนเพ่ือสืบสวนอาชญากรรมขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึง TF ประเทศไทยได้ประโยชน ์

อยา่งมากจากความเช่ียวชาญ และจากความพยายามในการสร้างความตระหนกัและการเพิม่ทกัษะดา้นข่าวกรองทางการ

เงินใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีประสานการท�างานร่วมกนัของส�านกังาน ปปง.

209) เลขาธิการ ปปง. หรือผู ้ได้รับมอบอ�านาจอนุมัติการส่งข้อมูลซ่ึงเป็นแนวทางปกติ การแลกเปล่ียน  

ตลอดจนการส่งต่อขอ้มูลระหว่างหน่วยงานอยู่ภายใต้การรักษาความลบัอย่างเข้มงวด และมีกฎหมายว่าด้วย 

การเก็บรักษาความลบัท่ีทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบติั การส่งขอ้มูลลบัระหว่างหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการส่ง 

ตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ ในกรณีอ่ืนๆ มีการใชร้ะบบรักษาความปลอดภยั/การส่ือสาร 

เขา้รหสัในการส่งขอ้มูลระหวา่งกนั

สรุปภำพรวมของผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่6

ประสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่6 ของไทยอยู่ในระดบัสูง (Substantial)
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่7 (กำรสืบสวนและด�ำเนินคดอีำญำฟอกเงิน)

กรอบกฎหมำยและกรอบเชิงสถำบันโดยทัว่ไป 

210) กรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบนัของประเทศไทยในดา้นการสืบสวนและด�าเนินคดีฟอกเงินโดยทัว่ไป 

แสดงถึงความสอดคลอ้งสูง พ.ร.บ. ปปง. เป็นกรอบกฎหมายหลกัในด้านการฟอกเงิน และมาตรา 5 บญัญติั 

ใหก้ารฟอกเงินเป็นความผดิอาญา การท่ีขาดความผดิมูลฐานเร่ืองการลกัลอบเขา้เมือง การคา้ของโจร และความผดิเก่ียวกบัภาษี 

ส่งผลต่อประสิทธิผลเน่ืองจากมีการกระท�าความผิดดงักล่าวเกิดข้ึนมาก เป็นความเส่ียงต่อประเทศ เป็นท่ีน่าสังเกต 

ว่าประเทศไทยด�าเนินคดีฟอกเงินท่ีเก่ียวข้องกับการลักลอบขนคนโดยตั้ งข้อหาค้ามนุษย์และความผิดอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งแทน

211) มีเพียง DSI กบั ตร. เท่านั้นท่ีเป็นหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอ�านาจในการสรุปการสอบสวนคดีฟอกเงิน  

และยื่นเร่ืองต่อ อส. เพ่ือด�าเนินคดีอาญาฟอกเงิน หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้ งส�านักงาน ปปง.  

ส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกังาน ป.ป.ส. และกรมศุลกากร อาจสืบสวนในส่วนหน่ึงของการฟอกเงินได ้ แต่ในท่ีสุดแลว้ 

ต้องส่งคดี (โดยการยื่นค�าร้อง) ถึง DSI หรือ ตร. เพ่ือสรุปส�านวนการสืบสวนสอบสวนในเร่ืองฟอกเงิน  

และเป็นผูพิ้จารณาว่าจะส่งเร่ืองถึง อส. เพ่ือยื่นค�าร้องต่อศาลหรือไม่ ส�านกังาน ปปง. ให้การสนบัสนุนท่ีส�าคญั 

ในเร่ืองข่าวกรองทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนและการใช้อ �านาจในการยึดและอายดั 

ทรัพยสิ์น

212) การสืบสวน ML สามารถท�าไปพร้อมๆ กบัความผดิมูลฐานอ่ืนๆ ได ้เช่น การทุจริต (สืบสวนโดยส�านกังาน ป.ป.ช. 

และ ส�านกังาน ป.ป.ท.), ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (สืบสวนโดยส�านกังาน ป.ป.ส./บช.ปส.) และความผดิอาญาอ่ืนๆ 

(ตร.หรือ DSI)

กำรตรวจสอบและสืบสวนคดฟีอกเงิน รวมทัง้กำรสืบสวนสอบสวนคู่ขนำน

213) ประเทศไทยวางเป้าหมายในการสืบสวนสอบสวนฐานฟอกเงินในหลายคดีโดยมีตวัอย่างคดีเป็นหลกัฐาน 

แสดงใหเ้ห็นวา่มีการลงโทษฐานฟอกเงินควบคู่กบัความผดิมูลฐานท่ีมีความเส่ียงสูง

214) การริเ ร่ิมคดีฟอกเงินเกิดจาก 2 ช่องทาง คือ การสืบสวนควบคู่กันกับการสืบสวนความผิดมูลฐาน 

หรือการสืบสวนติดตามทรัพยแ์ละการแจง้ขอ้มูลจาก FIU ท่ีไดจ้ากธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัและขอ้มูลอ่ืนๆ

215) หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายท่ีท�าการสืบสวนทางการเงินมีเคร่ืองมือมากมายในการสืบสวนเก่ียวกบั ML  

รวมทั้งการเขา้ถึงขอ้มูลอาชญากรรม การเสียภาษี การสอบปากค�า และเทคนิคพิเศษ เช่น การสืบสวนสะกดรอย  

การสอบพยาน การแฝงตัว การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจค้นและการยึดอายดั 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกรมท่ีดินและนายทะเบียนอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัดี และไม่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผล 

ของการสืบสวนคดีฟอกเงิน 
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216) ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีสืบสวนคดีฟอกเงินใชอ้ �านาจท่ีมีอย่างกวา้งขวาง 

ของส�านักงาน ปปง. ในดา้นการสืบสวนทางการเงิน หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายพ่ึงพาข่าวกรองและหลกัฐาน 

จากส�านกังาน ปปง. เป็นอยา่งมากเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานและข่าวกรองโดยเร็ว ส�านกังาน ปปง. สามารถใชอ้ �านาจ 

ในการเรียกขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายซ่ึงรวมถึงขอ้มูลธนาคาร

217) หน่วยงานเน้นการติดตามเส้นทางเงินท่ีส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัการสืบหาและยึดทรัพยสิ์นเพ่ือน�าไปสู่การริบ  

สถิติการยดึ อายดั และริบทรัพยแ์สดงวา่ประเทศไทยเนน้การใชม้าตรการยติุธรรมทางอาญาในการยดึหรือริบทรัพยสิ์น 

ของอาชญากรมากกวา่การสืบสวนท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงิน 

218) มีการเน้นการสืบสวนร่วมกันโดยการใช้ความเ ช่ียวชาญหลายด้านในการสืบสวนคดี ท่ีซับซ้อน 

ซ่ึงนับเป็นจุดแข็ง ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ ก�าหนดให้มีการประสานความร่วมมือในเร่ืองดังกล่าว  

เ ม่ือหน่วยงาน เช่น ตร. DSI ส�านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส�านักงาน ป.ป.ส. สืบสวนคดีความผิดมูลฐาน 

และเ ร่ิมมีความชัดเจนว่า มีการฟอกเ งิน หน่วยงานเหล่านั้ นอาจเ ชิญเจ้าหน้า ท่ี  ปปง.  DSI  หรือ ตร.  

เข้าร่วมในการสืบสวน และให้ค �าแนะน�าเก่ียวกับการสืบสวนทางการเงินรวมทั้ งการติดตาม ยึด และอายดั  

ขณะท่ีหน่วยงานท่ี มีอ�านาจกล่าวถึงการใช้วิ ธีการสืบสวนร่วมกันในคดีตัวอย่าง  รวมทั้ งให้ตัวอย่าง  

แต่ไม่ไดใ้หส้ถิติตวัเลขท่ีแสดงจ�านวนเร่ืองท่ีด�าเนินการสืบสวนดงักล่าว

219) คณะผูป้ระเมินพยายามท�าความเข้าใจในเร่ืองความท้าทายในการสืบสวนและการด�าเนินคดีฟอกเงิน  

เน่ืองจากพบว่ามีจ�านวนคดีฟอกเงินน้อย ประกอบกับความเส่ียงต่างๆ จากอาชญากรรมท่ีน�ามาซ่ึงทรัพยสิ์น 

ในประเทศไทย เห็นได้ชัดว่าในช่วงต้นๆ ของการสืบสวน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะตัดสินใจ 

ไม่ด�าเนินการสืบสวนทางการเงินหรือการฟอกเงิน หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเห็นว่าการด�าเนินคดีอาญามูลฐาน 

ตามโทษสถานหนักของไทยควบคู่กบัระบบการยึดและริบทรัพยท์างแพ่งเพียงพอส�าหรับการยบัย ั้งการกระท�า 

ความผิดได้เป็นอย่างดีแล้ว ประการท่ี 2 เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่มีความเช่ียวชาญ 

และขาดการอบรมในหน่วยงานในการสืบสวนทางการเงินอย่างเพียงพอซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการสืบสวน 

การฟอกเงิน ประกอบกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เม่ือตั้งขอ้หาแลว้ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีเวลาจ�ากดัในการยืน่ฟ้องต่อศาล 

จึงใช้เวลาเน้นไปท่ีการสืบสวนความผิดมูลฐาน คณะผูป้ระเมินห่วงใยในเร่ืองท่ีหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย 

บางหน่วยไม่ตระหนักว่าการสืบสวนฟอกเงินจะช่วยน�าไปสู่เป้าหมายในกลุ่มอาชญากรท่ีส�าคัญยิ่งกว่า 

การด�าเนินการเพียงแค่การยดึอายดัทรัพยสิ์น

220) หน่วยงานท่ีมีอ�านาจช้ีแจงว่าการท่ีผูก้ระท�าความผิดใช้วิธีการฟอกเงินท่ีซับซ้อนมากข้ึน เช่น การน�าเงิน 

สกปรกเขา้ปนกบัเงินสะอาด สร้างความทา้ทายใหก้บัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย และ อส. ในการด�าเนินคดีฟอกเงิน

221) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่าหากมีหลักฐานในคดีมูลฐานน้อย ตนจะใช้ความผิดฐานฟอกเงิน 

เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินคดีผูก้ระท�าผิด อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานฯ จะให้ความส�าคญักบัการสืบสวนคดีมูลฐาน 

ก่อน ประเด็นน้ีส�าคญัเน่ืองจากเม่ือจบักุมผูต้อ้งหาแลว้ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีเวลา 84 วนัในการยื่นค�าร้อง 

ต่อพนกังานอยัการ ดว้ยเหตุน้ี หน่วยงานฯ จึงมกัจะยงัไม่ท�าการสืบสวนในขอ้หาฟอกเงินเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาอุปสรรค

ดา้นเวลา และเนน้ไปท่ีการด�าเนินคดีความผดิมูลฐานก่อน
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ตาราง: การสืบสวน, ฟ้องร้อง และพพิากษาลงโทษคดฟีอกเงนิ 

*ประเทศไทยยืนยนัว่าการท่ีจ�านวนตวัเลขการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่างจากตวัเลขการสืบสวนมากเน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีว่า ฝ่าย ตร. 

บนัทึกตวัเลขจ�านวนคดีโดยอา้งอิงกลุ่มเครือข่ายของบุคคล แต่ อส. บนัทึกตวัเลขจากจ�านวนของจ�าเลยท่ีถูกจบักมุ

** จ�านวนการพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีการวมอยูใ่นจ�านวนการพิพากษาลงโทษในชั้นศาลชั้นตน้ดว้ย
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ตาราง: ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย, การส่งข้อมูล และการสืบสวนฟอกเงนิ

*การส่งรายงานการสืบสวนทางการเงิน ขอใหส้ังเกตวา่การส่งขอ้มูลถึง ตร. และ DSI ไม่ใช่เป็นเร่ืองฟอกเงินอยา่งเดียว มีเร่ืองท่ี  

  เก่ียวกบัคดีมูลฐานท่ีหน่วยงานสืบสวนรวมอยูด่ว้ย

222) ประเทศไทยแสดงผลส�าเร็จกรณีท่ีการสืบสวนทางการเงินช่วยในการสืบสวนคดีฟอกเงินและความผิดมูลฐาน 

ท่ีน�าไปสู่แก๊งอาชญากรรมส�าคญั มีตวัอยา่งคดีท่ีแสดงวา่การสืบสวนทางการเงิน พร้อมกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ

และการยดึทรัพยช่์วยทลายแก๊งลกัลอบคา้สตัวป่์าและไมพ้ะยงูรายส�าคญัและการตั้งขอ้หาความผดิฐานฟอกเงิน 

ควำมสอดคล้องของกำรสืบสวนและด�ำเนินคดีฟอกเงินกับภัยคุกคำมและสภำพกำรณ์ควำมเส่ียงและ
นโยบำย AML/CFT ระดบัชำติ

223) ก่อนปี 2555 คดีฟอกเงินเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งปี 2556 – 2558  

ขยายไปถึงการทุจริต การฉ้อโกงประชาชน และการคา้มนุษย ์ ขณะท่ีการฟอกเงินมีความสัมพนัธ์กบัสภาพการณ์ 

ท่ีมีความเส่ียงสูงของไทย ประเภทของการฟอกเงินท่ีมีการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องด�าเนินคดีไม่สอดคลอ้ง 

กับภัยคุกคามและสภาพการณ์ความเส่ียงของประเทศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับองค์กรอาชญากรรมและได้มา 

ซ่ึงทรัพยสิ์นส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้มนุษย,์ การลกัลอบ, ยาเสพติด, คา้สัตว์ป่า และอาชญากรรมเก่ียวกับ 

ส่ิงแวดลอ้ม
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224) ขณะท่ีเห็นได้ว่าประเทศไทยเน้นการสืบสวนและด�า เนินคดีความผิดมูลฐานส�าคัญได้สอดคล้อง 

กบัสภาพการณ์ความเส่ียง แต่ไม่ใช่กรณีของการเร่งรัดด�าเนินคดีฟอกเงิน หน่วยงาน 2 หน่วยมีหนา้ท่ีดา้นการสืบสวน  

และเห็นไดว้า่ DSI ไม่มีการสืบสวนคดีฟอกเงินเลยในปี 2557 และมีเพียง 5 คดีในปี 2558 ตวัเลขการสืบสวนฟอกเงิน 

ของ ตร. มีอยู่ 32 คดีในปี 2557 และ 28 คดีในปี 2558  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ความเส่ียงและภารกิจ 

ท่ีส�าคญัต่างๆ ท่ี ตร. ด�าเนินการกบัองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ เช่น การคา้มนุษย,์ การฉ้อโกง, การพนัน  

และการคา้สตัวป่์า การใหค้วามส�าคญัเชิงรุกกบัการฟอกเงินขา้มแดนมีนอ้ยมาก

225) บช.ปส. (ในสังกดั ตร.) แสดงถึงความสามารถสูงในการสืบสวนทางการเงินท่ีซบัซอ้นภายในหน่วยงานเอง  

และปรากฏชดัเจนว่า บช.ปส. ท�างานคู่ขนานกบัส�านกังาน ปปง. เพ่ือสืบสวนการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีการคา้ 

ยาเสพติดรายส�าคญั บช.ปส. มีอ�านาจอย่างกวา้งขวางในการสืบสวนทางการเงินและไม่พ่ึงพาส�านักงาน ปปง.  

มากเท่าหน่วยงานอ่ืนๆ ในการสืบสวนทางการเงินทั้ งหมด ดังเห็นได้จากสถิติการยึดและริบในคดียาเสพติด  

กองบงัคบัการอ่ืนๆ ของ ตร. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ต �ารวจปราบปรามการคา้มนุษยส์ามารถแสดงใหเ้ห็นความสามารถ 

ตาราง: การสืบสวน ฟ้องร้อง และพพิากษาลงโทษคดฟีอกเงนิ 
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ในการสืบสวนทางการเงินท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในการตั้งขอ้หาฟอกเงินรวมถึงคดีส�าคญัซ่ึง ตร. สามารถตั้งขอ้หา 

ฟอกเงินได ้83 ราย (ดูคดีดา้นล่าง)

226) ส�านักงาน ป.ป.ช. ด�าเนินคดีทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ  

แต่ส�านักงาน ป.ป.ช. ไม่มีการสืบสวนทางการเงินคู่ขนานไปกับคดีทุจริตอย่างสม�่าเสมอ เหตุผลหลักก็คือ 

ส�านกังาน ป.ป.ช. เนน้การตั้งขอ้หาร�่ ารวยผดิปกติตามอ�านาจในกฎหมาย ซ่ึงผลกัภาระการพิสูจน์ใหก้บัผูถู้กกล่าวหา  

ส�านักงาน ป.ป.ช. อาจริบทรัพย์ทางแพ่งกรณีร�่ ารวยผิดปกติได้ ส�านักงาน ป.ป.ช. ให้ส�านักงาน ปปง.  

ช่วยในเร่ืองการสืบสวนทางการเงิน ส�านักงาน ป.ป.ช. ขาดความเช่ียวชาญในด้านการสืบสวนทางการเงิน 

เ พ่ือระบุเครือข่ายผู ้เ ก่ียวข้องในการฟอกทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตและปรากฏว่าใช้เวลาส่วนมากไป 

กับการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การตั้ งขอ้หาความผิดอาญาฐานรับสินบนและการทุจริต 

เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและสืบสวนโดย ตร. แต่ ตร.ไม่ได้ด�าเนินคดีฟอกเงินท่ีเ ก่ียวข้องกับ 

เร่ืองดงักล่าว

227) การขาดความเช่ียวชาญในกลุ่มหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (ยกเวน้ส�านกังาน ปปง., บางหน่วยงานของ ตร.  

และ บช.ปส.) ในการสืบสวนด้านการเงินของอาชญากรรมเป็นความท้าทายส�าคัญในการสืบสวนฟอกเงิน  

การท่ี ตร. มีกองบังคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท�าให้เจ้าหน้าท่ีทุกนายมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการสืบสวนการฟอกเงินและความผิดมูลฐาน แต่ไม่แน่ชัดว่า เจ้าหน้า ท่ีดังกล่าวได้รับการฝึกอบรม 

ด้านการสืบสวนทางการเงินหรือไม่ อย่างไรก็ตามหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายไม่แสดงให้เห็นถึงความตั้ งใจ 

หรือวตัถุประสงค์เชิงนโยบายท่ีจะท�าคดีฟอกเงินอันเป็นทั้ งการยบัย ั้ งและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม 

และนกัฟอกเงินท่ีเป็นบุคคลท่ีสามไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์มากกว่า คณะผูป้ระเมินไม่ทราบชดัเจนว่าหน่วยงาน 

บังคับใช้กฎหมายของไทยเห็นว่าการสืบสวนฟอกเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีท�าให้เข้าใจความสัมพันธ์ภายใน  

วิธีการ และแนวโน้มขององค์กรอาชญากรรม ได้ลึกมากข้ึนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีบางคดีท่ีแสดงให้เห็นว่า 

มีการสืบสวนท่ียากและซบัซอ้นมากข้ึนและน�าไปสู่การตั้งขอ้หาฟอกเงิน

ตัวอย่ำงคด ี- กำรจบักมุรวมถงึกำรด�ำเนินคดฟีอกเงินในคดค้ีำมนุษย์ขนำดใหญ่

หลงัการตรวจคน้ยานพาหนะ เบ้ืองตน้มีการจบักุมผูต้อ้งหาสองรายท่ีลกัลอบขนชาวโรฮิงจา 89 คน ต่อมา 

มีการสืบสวนซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบการฝาก-ถอนเงินจากกลอ้งวงจรปิดซ่ึงน�าไปสู่การออกหมายจบัอีก  

11 ราย ส�านกังาน ปปง. ช่วยสืบสวนรวมทั้งการสอบปากค�าพยานและการสืบสวนทางการเงิน คณะร่วมกนั 

ตรวจคน้และพบหลุมฝังศพและผูป่้วยจ�านวนมาก มีการจบักมุผูต้อ้งหาเพิ่มอีก 77 คน

ตร. ใชพ้ยานหลกัฐานปัจจุบนัประกอบกบัคดีเดิม (เช่น คดีลกัลอบขนแรงงานชาวพม่า), ธุรกรรมทางการเงิน  

และขอ้มูลการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือหาตวัผูต้อ้งสงสัยเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์เปิดเผยให้เห็นถึงการกระท�าความผิด 

ขา้มชาติ
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ประเภทของคดฟีอกเงินทีด่�ำเนินกำร

228) คดีฟอกเงินมกัเป็นการฟอกเงินดว้ยตนเอง อย่างไรก็ตาม มีการด�าเนินคดีกบับุคคลท่ีสามอยู่บา้ง ฝ่ายไทย 

ให้รายละเอียดคดีเพ่ือแสดงถึงการด�าเนินคดีฟอกเงินกับนิติบุคคล หลงัจากการตรวจประเมินในประเทศไทย 

แลว้ คณะผูป้ระเมินไดรั้บแจง้เพิ่มเติมวา่ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการสืบสวนสอบสวนนิติบุคคลรายหน่ึง 

229) ประเทศไทยไม่ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันในการด�าเนินคดีฟอกเงินส�าหรับความผิดท่ีมีความเส่ียงสูง 

ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความผิดมูลฐานในต่างประเทศ  ประเทศไทยมีการสืบสวนคดีฟอกเงิน 

ซ่ึงเป็นความผดิมูลฐานท่ีกระท�าในต่างประเทศจ�านวน 4 คดีในปี 2558 และ 3 คดีในปี 2559 ในการด�าเนินการดงักล่าว  

ส�านักงาน ปปง. รวบรวมข้อมูลการสืบสวนทางการเงินผ่านทาง Egmont Group โดยความช่วยเหลือ 

ของกลุ่ม ARIN-AP ไม่แน่ชัดว่าประเทศไทยขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาในคดีดงักล่าว 

เพียงพอหรือไม่ (ดู IO 2)

230) ความผิดเก่ียวกบัภาษีและการลกัลอบเขา้เมืองไม่เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน ดงันั้น จึงไม่มีการด�าเนินการ 

กบัความเส่ียงส�าคญัสองเร่ืองน้ี อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองการลกัลอบนั้น ประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นถึงการใชก้ารกระท�าความผดิอ่ืน 

ในการด�าเนินคดีฟอกเงินแทนความผดิฐานลกัลอบ

ตัวอย่ำงกำรฟ้องคดฟีอกเงินแบบต่ำงๆ

ความผิดมูลฐานท่ีเกิดขึน้ในต่างประเทศ: ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือแก่สหรัฐฯ ในคดีการใช้มลัแวร์ 

เพ่ือลกัลอบเขา้ถึงบญัชีธนาคารในหลายประเทศต�ารวจไทยจบักุมผูต้อ้งหาไดส้องรายและอายดับญัชีธนาคาร 

ของผูต้อ้งหารวม 56 บญัชี ส�านกังาน ปปง. ร้องทุกขก์ล่าวโทษเป็นคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อ DSI ขณะน้ีอยัการ 

ไดย้ืน่ฟ้องด�าเนินคดีขอ้หาฟอกเงินกบัผูต้อ้งหา และเร่ืองอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

ส�านักงาน ปปง. สามารถสืบคน้ธุรกรรมทางการเงินของผูต้ ้องสงสัยท่ีถูกจับกุมยอ้นไปถึงตวัผูต้ ้องสงสัย 

รายส�าคญัเพิ่มเติมโดยดูจากรายการทางบญัชีธนาคารและรายละเอียดการโอนเงิน พบว่ามีการใชบ้ญัชีธนาคาร 

ของผูส้มคบและสมาชิกครอบครัวในการท�าธุรกรรมทางการเงิน ส�านกังาน ปปง. กบั ตร. ด�าเนินการสืบสวน 

ทางการเงินร่วมกนัเก่ียวกบัผูต้อ้งสงสัย 88 รายและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบบญัชีหลกั 2 บญัชี บญัชีแรก 

เป็นของนอ้งสาวของผูต้อ้งหาและอีกบญัชีหน่ึงเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ บญัชีดงักล่าวมีเงินหมุนเวียนมาก 

ถึง 380 ลา้นบาท ต่อมา ศาลออกหมายจบัเพิ่มเติมอีก 2 ชุดเก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งสงสยั 33 รายและ 11 รายตามล�าดบั  

ผูท่ี้ถูกจบักมุบางรายเป็นขา้ราชการ

โดยรวมแลว้ มีการออกหมายจบัขอ้หาฟอกเงิน 81 ราย ต่อมาผูต้อ้งหาไดเ้สียชีวิตไป 2 ราย การสืบสวนพบว่า 

ผูต้อ้งสงสยัทั้ง 81 รายท�าผดิอาญาฐานฟอกเงินต่างกรรมต่างวาระถึงกวา่ 4,000 คร้ัง
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231) จากสถิติ DSI และส�านกังาน ป.ป.ช. มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวนฟอกเงินนอ้ยท่ีสุดดงัปรากฏในตาราง

ดา้นล่าง DSI มีเจา้หนา้ท่ีเกือบ 1200 คน ตั้งแต่ปี 2556 - ปี 2558 มีเจา้หนา้ท่ีเพียง 26 คนท่ีเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  

พ.ร.บ. ปปง. ด้วยเหตุท่ีทั้ ง DSI และส�านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบในการสืบสวนความผิดท่ีมีความเส่ียงสูง 

ของไทย ถือไดว้า่การมีส่วนร่วมต�่า

จ�านวนเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าร่วมการสัมมนาของส�านักงาน ปปง. ทีจ่ดัให้หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย 

ในการด�าเนินการตามพ.ร.บ. ฟอกเงนิ

การฟอกเงินด้วยตนเอง: ตร.พบการกระท�าผิดของเจา้หน้าท่ีต�ารวจระดบัสูงและเครือข่ายเจา้หน้าท่ีท่ีกระท�า 

ทุจริตเก่ียวขอ้งกบัการพนันผิดกฎหมาย เครือข่ายน้ีไดเ้รียกรับสินบนจากแก๊งลกัลอบคา้น�้ ามนัเถ่ือนอีกดว้ย  

ในการสืบสวนร่วมกนัของ ตร., กรมสรรพากร, ส�านกังาน ป.ป.ช., ทหาร และส�านกังาน ปปง. ไดมี้การสืบสวน 

และวิเคราะห์ทางการเงินบุคคลต่างๆ ถึงกว่า 30 คน หน่วยงานท่ีมีอ�านาจพบการฟอกเงินหรือทรัพยสิ์น 

ท่ีได้จากการกระท�าความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ของเก่า และเงินฝาก  

ศาลสัง่ใหริ้บทรัพย ์และเจา้หนา้ท่ีต�ารวจระดบัสูงรายน้ีมีความผดิฐานฟอกเงิน 

การฟอกเงินโดยใช้บุคคลท่ีสาม: หน่วยงานไทยไดสื้บสวนผูค้า้ยาเสพติดรายหน่ึงและโรงงานผลิตยาเสพติด 

ท่ีตั้ งอยู่ใกล้ชายแดนไทย/พม่า และพบว่าผูต้ ้องหาจ้างให้ชาวเขาขนส่งยาเม็ดให้แก่ลูกคา้ มีผูถู้กจับกุมได ้

หน่ึงรายและให้การรับสารภาพ ต่อมา ไดสื้บสวนเก่ียวกบัผูต้อ้งหาและภรรยานอ้ย และพบว่าผูต้อ้งหาไดโ้อน 

เงินไปให้ภรรยานอ้ยของตน คดีน้ีข้ึนสู่ศาล โดยผูต้อ้งหาและภรรยานอ้ยมีความผิดฐานฟอกเงิน ศาลสั่งจ�าคุก 

ผูเ้ป็นภรรยานอ้ยเป็นเวลาสองปีฐานฟอกเงิน

การฟอกเงินท่ีไม่ผูกกับความผิดมูลฐาน: หน่วยงานสงสัยว่าผูต้อ้งหารายหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จึงไดท้�า 

การสืบสวนสอบสวน และพบว่าผูต้ ้องหารายน้ีใช้บัญชีของบุตรและคนอ่ืนๆ เพ่ือโอนเงินเข้าไปยงับัญชี 

ดงักล่าว ถึงแมว้่าในการฟ้องร้องด�าเนินคดีไม่สามารถพิสูจน์ความผิดฐานยาเสพติดได ้ แต่ศาลพิเคราะห์ว่า 

จ�าเลยใชบ้ญัชีผูอ่ื้นเพื่อซุกซ่อนแหล่งท่ีมาท่ีแทจ้ริงของเงิน จึงสัง่ลงโทษจ�าเลยในขอ้หาฟอกเงิน 
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ตาราง: การลงโทษความผดิฐานฟอกเงนิ

ควำมมีประสิทธิผล, ควำมเหมำะสม และกำรมีผลยบัยัง้ของบทลงโทษ

232) บทลงโทษขอ้หาฟอกเงินไม่มีผลท�าให้เกรงกลวั มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีและจ�าคุกในขอ้หาฟอกเงินเพียง 

ไม่ก่ีราย จากสถิติในปี 2557 เฉล่ียในชั้นศาลอุทธรณ์สั่งลงโทษจ�าคุกเพียง 2 ปี ส่วนในชั้นศาลฎีกาประมาณ 5 ปี  
อยา่งไรก็ตาม ศาลสามารถพิพากษาลงโทษตามกระทงความผิดทุกกระทงรวมกนัได ้ แต่จ�าเลยจะไดรั้บโทษสูงสุด 

เพียง 20 ปีแมว้่าศาลจะสั่งลงโทษสูงกว่าน้ีก็ตาม ในเร่ืองน้ี แมว้่าแต่ละความผิดจะมีโทษไม่สูง แต่ในบางคดี 

ศาลจะพิพากษาลงโทษตามกระทงความผดิทุกกระทงรวมกนัไม่เกิน 20 ปี

233) ผูพิ้พากษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงรวมถึงเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

แต่ขาดการอบรมดา้นฟอกเงินเฉพาะดา้นให้แก่ผูพิ้พากษาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีจ�านวนคดีฟอกเงินท่ีข้ึนสู่ศาล 

ไม่มาก ท�าให้การสั่งสมประสบการณ์ในเร่ืองฟอกเงินมีจ�ากดั เป็นท่ีน่าสังเกตว่า อส. มีแผนจะจดัตั้งแผนกพิเศษ 
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ในการด�าเนินคดีอาญาฟอกเงินในเดือนธนัวาคม 2559 ซ่ึงเท่ากบัไดเ้พิ่มบุคลากรข้ึนหน่ึงเท่าตวัโดยโยกยา้ยอยัการ 

อาวโุสท่ีมีประสบการณ์มาอยูใ่นแผนกพิเศษดงักล่าว

กำรใช้มำตรกำรยติุธรรมทำงอำญำเมื่อไม่สำมำรถลงโทษข้อหำฟอกเงินได้

234) ดังกล่าวแล้วว่าหลายคร้ังท่ีประเทศไทยใช้เค ร่ืองมือในการยึดทรัพย์ทางแพ่งแทนข้อหาฟอกเงิน  

โดยมักมีการใช้มาตรการดังกล่าวน้ีในกรณีท่ีไม่มีการพิพากษาลงโทษข้อหาฟอกเงินหรือหากมีการยกฟ้อง 

ในคดีอาญามูลฐาน ประเทศไทยไม่มีข้อจ�ากัดว่าความผิดนั้ นต้องกระท�าในราชอาณาจักรจึงจะยึด อายดั  

และริบทรัพย์ และฝ่ายไทยได้แสดงผลการใช้บทบัญญัติดังกล่าวในการตอบสนองค�าขอความช่วยเหลือ 

จากต่างประเทศ

สรุปภำพรวมผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่7

ประสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่7 ของไทยอยู่ในระดบัปานกลาง
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่8 (กำรริบทรัพย์)

กรอบกฎหมำยและกรอบเชิงสถำบัน 

235) ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายท่ีค่อนข้างดีเ ก่ียวกับมาตรการยึด อาย ัด และริบทรัพย์ พ.ร.บ. ปปง.  

บัญญัติให้มีการยึดทรัพยท์างแพ่งโดยไม่ยึดกับการพิพากษาลงโทษทางอาญา พ.ร.บ. ปปง. ให้ริบทรัพยสิ์น 

ท่ีถูกฟอก, ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท�าความผิด ประมวลกฎหมายอาญา  

และ พรป. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมีบทบญัญติัท่ีมีเจตนาใหริ้บทรัพยสิ์นตามมูลค่า อยา่งไรกต็าม  

ฝ่ายไทยไม่ไดแ้สดงตวัอยา่งในการปฏิบติัตามบทบญัญติัดงักล่าว

236) ตร. มีอ �านาจริบทรัพยท์างอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนส�านกังาน ป.ป.ช. มีทางเลือกให้ริบทรัพย ์

ไดต้ามอ�านาจใน พรป. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราม

ผูก้ระท�าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหอ้ �านาจในการยดึ อายดั และริบทรัพย์

กำรริบทรัพย์สินทีไ่ด้จำกกำรกระท�ำผดิทำงอำญำ เคร่ืองมือในกำรประกอบอำชญำกรรม และกำรริบทรัพย์ 
ตำมมูลค่ำในระดบันโยบำย 

237) การริบทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท�าผิดทางอาญาและเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรมต่างๆ  

จัดเป็นวตัถุประสงค์ในระดับนโยบาย แต่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติใดๆ เก่ียวกับการริบทรัพย์ตามมูลค่า  

ส�านักงาน ป.ป.ส. และส�านักงาน ปปง. ก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านการริบทรัพย์ท่ีได้จากและเคร่ืองมือ 

ท่ีใชใ้นการประกอบอาชญากรรมไวใ้นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ  

มีการเนน้ท่ีชดัเจนในการใชก้ารริบทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือจดัการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�าผดิทางอาญา

238) ขณะท่ีส�านกังาน ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีในการริบทรัพยจ์ากขอ้หาทุจริตและร�่ารวยผดิปกติ แต่ปรากฏวา่ส�านกังาน ป.ป.ช.  

ใชแ้ต่มาตรการริบทรัพยใ์นขอ้หาร�่ ารวยผิดปกติอย่างเดียว ตวัอย่างเช่น ส�านักงาน ป.ป.ช. ไม่มีรายละเอียดใดๆ  

ในการริบทรัพยใ์นคดีทุจริต มีเพียงเร่ืองร�่ ารวยผิดปกติเท่านั้น ขาดการด�าเนินการจริงจงัในการสืบสวนทางการเงิน  

การสืบหาทรัพยสิ์นของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสินบน และไม่มีการริบทรัพยท่ี์ได้จากการรับสินบนตาม พ.ร.บ. ปปง.  

ในเชิงรุก ส�านักงาน ป.ป.ช. อธิบายว่าในกรณีท่ีไม่สามารถพิสูจน์ความผิดฐานรับสินบนได ้ ส�านักงาน ป.ป.ช.  

จะตั้งขอ้หาร�่ารวยผดิปกติแทนซ่ึงท�าใหจ้�าเลยมีภาระตอ้งพิสูจนว์า่ทรัพยสิ์นนั้นไดม้าโดยชอบหรือไม ่ผลของการเนน้ขอ้หา 

ร�่ ารวยผิดปกติแทนการเนน้การสืบสวนหาความผิดฐานรับสินบนท�าใหห้น่วยงานไม่ทราบถึงรูปแบบการกระท�าผิด  

เครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งในคดีทุจริตในประเทศไทย

239) ตวัอย่างเช่น ใน 4 ปีท่ีผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ริบทรัพยท่ี์เก่ียวกบัความร�่ ารวยผิดปกติเป็นมูลค่าเกือบ  

574 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และในระยะเวลาดงักล่าว มีขอ้หาความผดิต่อต�าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 5,826 เร่ือง ท่ียืน่ฟ้อง 

ต่อศาลชั้นตน้ จากสถิติของส�านกังาน ปปง. มี 2 คดีท่ีศาลชั้นตน้สัง่ริบทรัพยจ์ากความผดิต่อต�าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  
ในส่วนของ ตร. ท่ีมีหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนตามขอ้หาดงักล่าวและด�าเนินการทางดา้นการยดึทรัพยก์ไ็ม่มีสถิติตวัเลข 

การด�าเนินการ ส�านกังาน ป.ป.ช. ไม่สามารถอธิบายกบัคณะผูป้ระเมินเก่ียวกบัคดีท่ีมีการตั้งขอ้หาการรับสินบนหรือการทุจริต 

ซ่ึงมาจากการสืบสวนทางการเงินและการริบทรัพยสิ์นจากความผดิอาญา
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240) ความผดิต่อต�าแหน่งหนา้ท่ีราชการในประเทศไทยมีขอบเขตกวา้งขวาง ท�าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีกระท�าผดิถูกด�าเนินคดี 

ตามมาตรการน้ีได้โดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจไม่ต้องพิสูจน์ทราบเ งินได้ของจ�า เลย ขณะท่ีมีคดีบางคดี 

ท่ีมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีตามมาตรการมีบางคดีท่ีได้ผลตอบแทนเป็นเงิน แต่ไม่ถือเป็นองค์ประกอบส�าคญั 

ของการกระท�าความผดิ

กำรริบทรัพย์ทีไ่ด้จำกกำรกระท�ำควำมผดิในประเทศและต่ำงประเทศและทรัพย์ทีอ่ยู่ในต่ำงประเทศ 

i. ทรัพย์สินทีไ่ด้จำกกำรกระท�ำผดิทำงอำญำ เคร่ืองมือในกำรประกอบอำชญำกรรม และทรัพย์ทีม่ีมูลค่ำแทนกนั

241) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีเคร่ืองมือทางกฎหมายในการยึดทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าผิดทางอาญา  

หน่วยงานอาจใช้วิธีการท่ียืดหยุ่นในการตามทรัพยสิ์น คือสามารถด�าเนินการยึดทรัพยท์างแพ่งหรือทางอาญา 

หรือด�าเนินการควบคู่กนัแลว้แต่พยานหลกัฐานท่ีมีและประเภทของทรัพยสิ์นท่ีจะยดึ

242) แม้จะไม่มีสถิติตัวเลขเก่ียวกับการริบเคร่ืองมือ หน่วยงาน ตร. ส�านักงาน ป.ป.ส., บช.ปส. และ DSI  

ไดอ้ธิบายขอ้เท็จจริงว่าเป็นนโยบายและกระบวนการตามปกติในการยึดเคร่ืองมือ ศาลมีอ�านาจสั่งยึดของกลาง 

ในคดีอาญาซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือในการกระท�าความผิด ตร. และ DSI ช้ีแจงวิธีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นในสถานท่ี 

เก็บหรือการพิจารณาขายทรัพยสิ์นท่ีเส่ือมสภาพไดง่้ายหรือทรัพยสิ์นท่ีมูลค่าจะลดน้อยลง ขณะท่ีคณะผูป้ระเมิน 

ไม่อาจประเมินผลการใช้มาตรการยึดเพ่ือริบเคร่ืองมือในการกระท�าความผิดได้เน่ืองจากไม่มีสถิติมาแสดง  

ประเทศไทยไดแ้จง้วา่ในปี 2556 และปี 2557 ศาลอาญาชั้นตน้สัง่ใหย้ดึทรัพยสิ์นจ�านวน 661 คดี ส�านกังาน ป.ป.ช.  

มีอ �านาจตามกฎหมายเช่นเดียวกนัในการยดึเคร่ืองมือในการกระท�าความผิด อยา่งไรก็ตาม สถิติท่ีส�านกังาน ป.ป.ช.  

น�ามาให้นั้ นมีเพียงการริบทรัพยท่ี์เก่ียวกับความร�่ ารวยผิดปกติ ไม่ใช่การริบเคร่ืองมือในการกระท�าความผิด 

หรือทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าแทนกนั (corresponding value)

243) บทบญัญติัทางกฎหมายท่ีให้อ �านาจในการยึดทรัพยท่ี์มีมูลค่าเท่ากนัไดเ้พ่ิงไดรั้บการเพ่ิมเติมใน กม. ป.ป.ช.  

และประมวลกฎหมายอาญา (แต่คณะผูป้ระเมินเห็นว่าบทบญัญติัน้ียงัมีจุดอ่อนอยู่) ท่ีผ่านมา การขาดทั้งกฎหมาย 

และการปฏิบัติในการยึดทรัพย์ท่ี มี มูลค่าแทนกันท�าให้ระบบการยึดทรัพย์ขาดประสิทธิผลและส่งผล 

ถึงประสิทธิผลในการด�าเนินการตามความเส่ียงของประเทศ หน่วยงานไทยไม่สามารถอธิบายลักษณะ 

การด�าเนินการตามกฎหมายข้อน้ีหรือแสดงให้เห็นได้ว่าได้มีการน�ามาใช้อย่างไร ด้วยเหตุท่ีการด�าเนินคดี 

กับอาชญากรรมส�าคญัๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา ดงันั้น ขอ้บกพร่องขอ้น้ี 

จึงเป็นประเดน็ท่ีส�าคญั
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ii. มำตรกำรช่ัวครำว

244)  มีมาตรการชัว่คราวท่ีมีประสิทธิผลและด�าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี ส�านกังาน ปปง. สามารถขอค�าสัง่ใหย้ดึอายดั 

ทรัพย์ชั่วคราวได้จากคณะกรรมการธุรกรรมและมีการประสานท่ีใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากับการปฏิบัติ 

ของสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อการด�าเนินการท่ีรวดเร็ว

245) มาตรา 48 ของพ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจคณะกรรมการธุรกรรมสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวไ้ดช้ัว่คราวไม่เกิน  

90 วนั ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. จะสั่งยึดหรืออายดัทรัพย์สินนั้ นไปก่อนแล้วรายงาน 

ต่อคณะกรรมการธุรกรรม

246) แมว้่าไม่มีกฎหมายท่ีชดัเจนหรือระเบียบปฏิบติัใดๆ เก่ียวกบัอ�านาจในการออกค�าสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น 

ฝ่ายเดียว (ex parte restraining order) ส�านักงาน ปปง.ได้ให้ตัวอย่างคดีหลายคดีเพ่ือแสดงประสิทธิผล 

ของมาตรการดงักล่าว โดยแสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบติั หากมี “เหตุอนัควรเช่ือ” เม่ือคณะกรรมการธุรกรรม 

ได้พิจารณาหลักฐานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส�านักงาน ปปง.  

แลว้ อาจออกค�าสั่งฝ่ายเดียวให้ยึดอายดัทรัพยไ์วช้ัว่คราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 วนัก็ได ้ อส. ระบุว่าเพ่ือท่ีจะรีบท�าให ้

ค�าสั่งคณะกรรมการธุรกรรมกลายเป็นค�าสั่งศาล พนักงานอยัการจะเร่งรัดส่งคดีสู่ศาลเม่ือใกลส้ิ้นสุดระยะเวลา  
90 วนั ค �าสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดอายดัทรัพยไ์วช้ั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 วนันั้นไม่อาจขยายเวลา 
ออกไปได ้ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัให้ยื่นค�าร้องต่อศาลเพ่ือสั่งยึดทรัพยไ์ดโ้ดยให้พนกังานอยัการยื่นค�าร้องขอให้ศาล 

มีค �าสั่งให้ทรัพย์สินนั้ นตกเป็นของแผ่นดิน หลังจากนั้ นแล้ว ตามมาตรา 55 หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า 
อาจมีการยกัยา้ยไปเสียซ่ึงทรัพยสิ์น พนักงานอยัการอาจยื่นค�าขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งยึดหรืออายดั 

ทรัพย์สินนั้ นไว้ชั่วคราว ถ้ามีหลักฐานเป็นท่ีเ ช่ือได้ว่าค �าขอนั้ นมีเหตุอันสมควร ศาลจะมีค�าสั่งตามท่ีขอ  
ในทางปฏิบติัแลว้ ศาลไดมี้ค�าสัง่ตามค�าขอทุกเร่ือง



81

ตา
รา

ง:
 ก

าร
ยดึ

ท
รัพ

ย์แ
ละ

กา
รริ

บ
ท

รัพ
ย์ข

อง
ห

น่
วย

งา
น

ไท
ยต่

าง
ๆ 



82



83



84

247) ตารางข้างต้นแสดงมูลค่าการยึดทรัพย์เทียบกับการริบทรัพย์สินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วงเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา การริบทรัพย์ทางแพ่งโดยส�านักงาน ปปง. เป็นการสั่งยึด 

โดยคณะกรรมการธุรกรรมประมาณ 1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ และศาลสั่งริบมูลค่า 23.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

ในช่วงเดียวกนั ขอ้มูลน้ีแสดงว่าในการยึดทั้งหมดนั้นน�าไปสู่การริบเพียงประมาณ 2.18% ประเทศไทยช้ีแจง 
ยนืยนัวา่มีคดีใหญ่ 4 คดีท่ีอยูร่ะหวา่งการขอใหริ้บรวมมูลค่า 14,417,976,280 บาท (ประมาณ 411 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

ซ่ึงทั้ง 4 คดีน้ีไดย้ืน่ต่อศาลแลว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

248) ในกรณีเ ร่งด่วน ส�านักงาน ปปง. มีอ �านาจทางการบริหารในการอาย ัดทรัพย์ในประเทศไทยได ้ 

รวมถึงการตอบสนองตามค�าร้องขอของประเทศสมาชิก Egmont group (มาตรา 48 (2) แห่ง พ.ร.บ. ปปง.)  

การสั่งระงับทางการบริหารน้ีต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ปปง. ส�านักงาน ปปง. ระบุด้วยว่าสามารถ 

ใหค้วามช่วยเหลือดงักล่าวแก่ประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิก Egmont group ไดต้ามหลกัการต่างตอบแทน

249) ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจยบัย ั้งการท�าธุรกรรมท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการได ้ และระงบับญัชีเป้าหมายไวไ้ด ้

ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 วนัโดยประสานการท�างานอย่างใกลชิ้ดกบัสถาบนัการเงินผูถื้อบญัชี ในทางปฏิบติั 

ส�านักงาน ปปง. ซ่ึงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินในประเทศประสบความส�าเร็จในการระงับ 

การท�าธุรกรรมรายหน่ึงซ่ึงลูกคา้ได้เร่ิมท�าธุรกรรมไปแลว้และระงบับญัชีเป้าหมายซ่ึงมีเงินได้จากการฉ้อโกง  

และเก่ียวขอ้งกับความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี มาตรา 35 ใช้ในกรณี “เหตุอนัควรสงสัย” คือให้ยบัย ั้งธุรกรรม 

ไดช้ัว่คราวมีก�าหนดไม่เกิน 3 วนั และในกรณีท่ีมี “พยานหลกัฐานท่ีเช่ือได”้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมสั่งยบัย ั้ง 
ธุรกรรมไดช้ัว่คราวมีก�าหนดไม่เกิน 10 วนัตามมาตรา 36 

250) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีอ�านาจตามกฎหมายตนเพ่ือขอใหมี้ค�าสัง่อายดัทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย

251) พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ส่งทรัพย์สินท่ีเป็นเงินสดหรือเงินท่ีเกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ียึด 

หรืออายดัไวเ้ขา้กองทุน ปปง. ก่ึงหน่ึง และส่งให้กระทรวงการคลงัอีกก่ึงหน่ึง กองทุน ปปง. ยงัรับทรัพยสิ์น 

ท่ีเก็บรักษาแต่ไม่มีการขอรับคืนโดยผูห้น่ึงผูใ้ดตามมาตรา 49 หรือ 51 พร้อมดว้ยผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์น  

จ�านวนเงินท่ีกองทุนได้รับปรากฏในตารางข้างต้น ตาม พ.ร.บ. ปปง. การโอนทรัพย์สินให้ด�าเนินการได ้

ภายหลงัจากศาลมีค�าสั่งให้ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผ่นดินแลว้เป็นเวลาหน่ึงปีซ่ึงอาจใช้เวลามากกว่านั้นก็ได ้ 
ประเทศไทยแจง้วา่ในปัจจุบนัมีเงินมูลคา่ประมาณ 3.7 พนัลา้นบาท (105,714,285 เหรียญสหรัฐฯ) ท่ีรอการโอนเขา้กองทุน

252) ตารางดา้นล่างแสดงประเภทอาชญากรรมยดึทรัพยโ์ดยส�านกังาน ปปง. ผลส�าเร็จส่วนมากมาจากคดียาเสพติด  

ขณะท่ีมีอาชญากรรมมูลฐานท่ีเส่ียงสูงอ่ืนๆ อยู่บา้ง แต่เร่ืองยาเสพติดมีสัดส่วนท่ีสูงกว่ามาก แต่การยึดทรัพย ์

ในอาชญากรรมส�าคญัอ่ืนๆ เช่น การทุจริต, การคา้มนุษย,์ อาชญากรรมเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม และการฉ้อโกง 

ยงัมีสัดส่วนน้อย ประกอบกบั ตร. ซ่ึงเป็นผูด้ �าเนินคดีอาญาเหล่าน้ีมิไดใ้ห้ตวัเลขสถิติมา ท�าให้คณะผูป้ระเมิน 

ไม่สามารถประเมินความส�าเร็จในการริบทรัพยท์างอาญาของอาชญากรรมท่ีมีความเส่ียงสูงได้
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ตาราง: การลงโทษความผดิฐานฟอกเงนิ
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253) ประเทศไทยแจง้วา่การท่ีศาลจะมีค�าสัง่ใหท้รัพยต์กเป็นของแผน่ดินอาจตอ้งใชเ้วลานาน ท�าใหจ้�านวนการริบทรัพย ์

มีนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ�านวนการสัง่ยดึ การริบทรัพยจ์ะตอ้งเป็นค�าสัง่ของศาลเท่านั้น ตามขอ้มูลของศาลยติุธรรม และ อส. 

การฟ้องร้องคดีริบทรัพยท์างแพ่งใชเ้วลาเฉล่ียประมาณ 6 เดือน อยา่งไรก็ดี กรอบเวลาดงักล่าวเป็นเวลาประมาณ 

การปัจจุบนัท่ีมาจากนโยบายท่ีน�ามาใชเ้ม่ือปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีเจตนารมณ์ใหศ้าลเร่งรัดคดีริบทรัพยสิ์น 

254) ในขั้นตอนสืบสวนเบ้ืองตน้ คณะท�างานร่วมท่ีประกอบดว้ยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างๆ พร้อมดว้ยส�านกังาน ปปง.  

จะประสานการท�างานกบักรมสรรพากรดว้ยหากสงสัยว่ามีการหลบเล่ียงภาษี ในกรณีท่ีไม่สามารถริบทรัพยไ์ด ้ 

กรมสรรพากรจะด�าเนินมาตรการปรับทางปกครอง หรือการติดตามทรัพยคื์นทางปกครอง หรือการลงโทษ 

แทนการริบทรัพยอ์ยา่งจริงจงั

iii. ควำมผดิทีเ่กดิในต่ำงประเทศและทรัพย์สินทีถ่่ำยโอนไปต่ำงประเทศ

255) หน่วยงานมีการด�าเนินการเก่ียวกบัคดีมูลฐานท่ีเกิดในต่างประเทศโดยทรัพยท่ี์ไดจ้ากการกระท�าความผดิมูลฐาน 

ในต่างประเทศนั้นอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ีมีอ�านาจของไทย (ณ เวลาท่ีเขา้ตรวจประเมิน)  

ไม่มีค�าสั่ งให้ด�า เ นินการเ ก่ียวกับทรัพย์สินจากการกระท�าความผิดท่ีปกปิดซ่อนเร้นอยู่ในต่างประเทศ 

เพื่อการบงัคบัใชก้ฎหมายและด�าเนินคดีในศาลต่างประเทศ 

256) ก่อนการแกไ้ข พ.ร.บ. วา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญาไม่มีการแบ่งหรือคืนทรัพยสิ์นท่ีริบไว ้ 

เน่ืองจากกฎหมายไทยห้ามการโอนทรัพยสิ์นท่ีริบไวอ้อกนอกประเทศ มีการแกไ้ข พ.ร.บ. ว่าดว้ยความร่วมมือฯ  

ในปี 2559 และให้แบ่งทรัพยสิ์นท่ีริบไวแ้ก่ต่างประเทศผูร้้องขอได ้ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการแกไ้ขกฎหมายแลว้  

กย็งัไม่มีการแบ่งทรัพยสิ์นกบัต่างประเทศแต่อยา่งใด 

257) คณะผูป้ระเมินได้รับค�าช้ีแจงว่าในการแบ่งและคืนทรัพย์สินประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีข้อตกลงทวิภาคี 

กบัแต่ละประเทศก่อนแมว้่าจะมีสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาอยู่แลว้ก็ตาม 

ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีครอบคลุมเร่ืองการส่งคืนทรัพยสิ์นใหก้บัประเทศคู่สญัญา

ตาราง:  จ�านวนการริบทรัพย์โดยกรมสรรพากรทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมมูลฐาน
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258) ประเทศไทยยืนยนัว่าในระหว่างปี 2558 และปี 2559 ในจ�านวน 7 คดีนั้นประเทศไทยได้รับค�าร้องขอ 

ความช่วยเหลือในการยึดและริบทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�าความผิดมูลฐานในต่างประเทศ คดีส่วนใหญ่ขณะน้ี 

อยู่ในขั้ นตอนการพิจารณาของศาล ซ่ึงคณะผู ้ประเมินได้รับรายละเอียดทางคดีเพียงแค่ เ บ้ืองต้นเท่านั้ น  

สถิติเก่ียวกบัทั้ง 7 คดีดงักล่าวปรากฏในตารางดงัต่อไปน้ี

259) ในคดีริบทรัพย์ทั้ งทางแพ่งและอาญานั้ น ศาลไทยต้องพิจารณาตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับอ�านาจ 

นอกราชอาณาจกัรเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีอยู่นอกประเทศ ศาลไทยมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ด�าเนินการกับทรัพยสิ์น 

ท่ีไดจ้ากการกระท�าความผิดอาญาท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศเพ่ือการบงัคบัตามกฎหมายและเพ่ือน�าเขา้สู่การพิจารณา 

ในศาลต่างประเทศให้ด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวนั้น อย่างไรก็ตาม ยงัไม่เคยมีการด�าเนินการน้ีจนกระทัง่ 

เดือนมีนาคม 2560 หลังส้ินสุดการประเมิน ณ ประเทศไทยแล้ว จึงมีการพิจารณาของศาลไทยและสั่งให ้

ด�าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท�าความผิดอาญาท่ีปกปิดซ่อนเร้นอยู่ในต่างประเทศเพ่ือการบงัคบั 

ตามกฎหมายและเพ่ือน�าเขา้สู่การพิจารณาในศาลต่างประเทศ การท่ีไม่มีการออกค�าสั่งดงักล่าวถือว่าเป็นปัญหา 

หากพิจารณาจากความเส่ียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการทุจริตในประเทศไทย คณะผูป้ระเมินตั้งขอ้สังเกตว่า 

หน่วยงานไม่เห็นว่าความเส่ียงท่ีทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท�าความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทุจริต 

จะถูกส่งไปต่างประเทศเป็นความเส่ียงท่ีส�าคญัของไทย

การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยในกรณคีวามผดิมูลฐานทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ
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iv. กำรบริหำรจดักำรทรัพย์สิน

260) การบริหารทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการยดึอายดัเป็นจุดแขง็ท่ีส�าคญั ส�านกังาน ปปง. มีการปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยสิ์น 

ไดเ้ป็นอย่างดียิ่งทั้งในดา้นกระบวนการและในทางปฏิบติั เม่ือกองบริหารจดัการทรัพยสิ์นไดรั้บมอบทรัพยสิ์น 

จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูรั้บผดิชอบจะพิจารณาวา่เป็นทรัพยท่ี์จะก่อใหเ้กิดรายไดห้รือไม่ เพ่ือประโยชนใ์นการรักษาทรัพยสิ์น  

จะเสนอให้เลขาธิการ ปปง. พิจารณาว่าจะน�าทรัพย์สินออกให้เช่าหรือแต่งตั้ งผูจ้ ัดการทรัพย์สิน เงินรายได ้

จะน�าฝากในธนาคารออมสิน หากทรัพยสิ์นใดไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจรับทรัพยสิ์นนั้นกลบัไปดูแลเองได ้

โดยวางหลกัประกนัไว ้ ทรัพยสิ์นอาจถูกน�าออกขายทอดตลาดในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว ้

หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการ หากปรากฏในภายหลงัวา่ทรัพยสิ์นนั้นมิใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิด  

จะคืนทรัพยสิ์นนั้นแก่เจา้ของหรือมูลค่าหรือชดใชค่้าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามจ�านวนท่ีคณะกรรมการก�าหนด  

ในเร่ืองน้ี ประเทศไทยมีแนวปฏิบติัท่ีดีและยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั

261) เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นของส�านกังาน ป.ป.ส. และส�านกังาน ปปง. ไดรั้บการฝึกอบรมและการสนบัสนุน 

อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีจุดแขง็ซ่ึงส�านกังาน ปปง. และส�านกังาน ป.ป.ส. แสดงใหเ้ห็นว่าไดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญ 

ช่วยจดัการทรัพยสิ์นท่ียุง่ยากซบัซอ้น

ตัวอย่ำงคด ี- คดลีกัลอบค้ำสัตว์ป่ำ

เดิม นางซี เคยถูกจับกุมในขอ้หามีส่วนเก่ียวขอ้งกับการลกัลอบน�าเสือจากมาเลเซียเขา้มายงัประเทศไทย  

ส่งผ่านประเทศลาวไปยงัเวียดนามแต่นางซีไม่เคยถูกฟ้องแต่อย่างใด ต่อมา นายเค ซ่ึงเป็นน้องชายถูกจบักุม 

ในป่าทางเหนือของกรุงเทพฯ ทราบว่า นายเค มีเครือข่ายใหญ่ในการลกัลอบน�าไมพ้ะยูงส่งไปจีน รวมทั้ง 

เครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักับการลักลอบค้างาช้างและตัวน่ิมเป็นๆ ขณะถูกจับกุม นายเค มีเงินสดติดตัว 

อยูเ่ป็นจ�านวนมาก เห็นชดัว่าเพ่ือน�าไปซ้ือไมพ้ะยงู ส�านกังาน ปปง. ไดข้อความช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรอง 

ทางการเงินเวียดนามคาดวา่ในระหวา่งปี 2554 - 2557 เครือข่ายของ นายเค ฟอกเงินถึง 35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

ดว้ยวิธีการท่ีซบัซอ้น หน่วยงานพบวา่ นางดี ผูเ้ป็นนอ้งสาวของ นายเค ซ่ึงเป็นเจา้ของสวนเสือในประเทศไทย

เป็นการเปิดสวนสตัวบ์งัหนา้ในการลกัลอบคา้สตัวป่์า

ส�านกังาน ปปง. ยดึทรัพยสิ์นของนายเคจ�านวนมากรวมทั้งนาฬิกาหรูสตรี รถ 29 คนั ซ่ึงเป็นของธุรกิจคา้รถยนต ์

ท่ี นายเค และภรรยาเป็นเจา้ของ เงินสดประมาณ 6 ลา้นบาท ส�านกังาน ปปง. ยดึท่ีดิน 24 แปลงของเครือข่าย  

นายเค รวมทั้งยึดสวนสัตว ์ และไดแ้ต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารสวนสัตวใ์นระหว่างรอริบทรัพย ์ เจา้หนา้ท่ี

ส�านกังาน ปปง. ยงัคงจดัการและติดตามดูแลการจดัการสวนสัตว ์ บรรดาสัตวใ์นสวนสัตว ์ ตลอดจนทรัพยสิ์น 

ท่ีมีอยูร่ะหวา่งรอค�าพิพากษาของศาล

นายเค และภรรยาถูกฟ้องในขอ้หาสมคบกนัตดัไมโ้ดยผิดกฎหมายและลกัลอบขนไมพ้ะยงู พยายามติดสินบน 

เจา้พนกังาน และขอ้หาฟอกเงิน ส่วน นางดี ถูกตั้งขอ้หาฟอกเงิน เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ศาลชั้นตน้ 

มีค �าสั่งให้ริบทรัพยสิ์นมูลค่า 111 ลา้นบาท (3,171,428 เหรียญสหรัฐฯ) รวมทั้งสวนสัตว ์ อสังหาริมทรัพย ์ 

รถยนต ์และเงินสด คดีน้ีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์
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262) เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นของส�านกังาน ปปง. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจดัท�า 

บญัชีทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในการดูแลโดยพฒันาระบบซอฟท์แวร์ AMCATS ซ่ึงจะบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยดึทรัพยแ์ต่ละรายการ ช่วยใหส้�านกังาน ปปง.สามารถบริหารจดัการทรัพยสิ์นรวมทั้งท�ารายงาน  

จดัท�าสถิติและบญัชีรายการทรัพยสิ์น

263) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลักของไทยมีแผนยุทธศาสตร์และมีคู่มือท่ีใช้เ ป็นแนวทางเ ก่ียวกับ 

กระบวนการยึด ติดตาม เก็บรักษา ขายทอดตลาด จ�าหน่าย น�าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ ความโปร่งใส 

การบริหารจัดการทรัพย์สินอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลท่ี มีประสิทธิผล นอกจากนั้ น  เจ้าของทรัพย์สิน 

มีโอกาสยื่นค�าร้องคดัคา้นก่อนท่ีหน่วยงานท่ียึดจะน�าทรัพยสิ์นออกขาย ส�านกังาน ปปง.แสดงให้เห็นถึงตวัอย่าง 

จ�านวนมากท่ีแสดงถึงความซับซ้อนและประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงกรณี 

ดงัต่อไปน้ี

264) การขายวัตถุโบราณมูลค่าสูง กรณีน้ีเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงซ่ึงครอบครองทรัพย์สินจ�านวนมาก 

จากการพนันและการทุจริต เจ้าหน้าท่ีผู ้น้ี เ ป็นเจ้าของทรัพย์สินจ�านวนมากรวมทั้ งว ัตถุโบราณ รถยนต ์ 

และพระเคร่ืองท่ีมีมูลค่าสูง ส�านกังาน ปปง. บริหารจดัการกบัทรัพยสิ์นไดส้�าเร็จและเก็บรักษาอยา่งปลอดภยัก่อน 

การน�าออกขายทอดตลาดคร้ังใหญ่ ส�านักงาน ปปง.ขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

เพื่อพิจารณาวธีิการขายท่ีดีท่ีสุดและตลาดท่ีเหมาะสมจะจ�าหน่าย 

กำรส�ำแดงเงินสด / ตรำสำรเปลีย่นมือผ่ำนแดน

265) มีความเส่ียงมากจากการลกัลอบขนเงินสดโดยไม่ส�าแดงจากความเส่ียงสูงท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการน�าทรัพยสิ์น 

ท่ีไดจ้ากการกระท�าความผิดในประเทศเพ่ือนบา้นเขา้มา การขนเงินตราโดยไม่ส�าแดง “การลกัลอบขนเงินสด”  

ถือเป็นความเส่ียงสูงท่ีเพิ่มมากข้ึนของไทย และมีการด�าเนินการอยู่บ้างเพ่ือเฝ้าระวงัการขนเงินสดผ่านแดน  

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจท่ีใชเ้งินสดเป็นอยา่งส่วนใหญ่

266) ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายให้ส�าแดงและแจง้เก่ียวกบัการขนเงินผ่านแดน แต่ไม่มีเร่ืองการส�าแดงตราสาร 

เปล่ียนมือ (BNI) โดยก�าหนดใหต้อ้งส�าแดงเม่ือถือเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐฯ ณ ช่วงการเขา้ 

ตรวจประเมินในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายให้ส�าแดงหรือแจง้การน�าเงินบาทเขา้มาในประเทศไทย กฎหมายใหม่ 

ท่ีออกมาในเดือนธันวาคมปี 2559 บังคับให้ส�าแดงสกุลเงินบาทและตราสารเปล่ียนมือ โดยให้ส�าแดง 

ต่อกรมศุลกากร เม่ือน�าเงินออกไปยงั สปป.ลาว, กมัพชูา, พม่า, มาเลเซีย, เวยีดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

จ�านวน 450,000 - 2 ลา้นบาท การน�าเงินเกิน 2 ลา้นบาทไปยงั สปป.ลาว, กมัพชูา, พม่า, มาเลเซีย, เวยีดนาม และจีน  

(เฉพาะมณฑลยนูนาน) และส่งเงินเกิน 50,000 บาท ไปยงัประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากบญัชีรายช่ือประเทศดงักล่าว 

นั้ นต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ปัจจุบันกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบฟอร์มการส�าแดง  

ประเทศเพ่ือนบา้นของไทย รวมทั้ง สปป.ลาว, มาเลเซีย และพม่า ตกลงตั้งระบบผูป้ระสานงานหลกัเพ่ือแจง้ขอ้มูล 

ข่าวกรองเก่ียวกบัผูเ้ดินทาง
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ในปี 2557 นางเอม็สญัชาติลาวพยายามลกัลอบน�าธนบตัรไทยจ�านวน 30 ลา้นบาทไปยงั สปป.ลาว โดยซุกซ่อน 

ในรถกระบะ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรไดจ้บักมุ นางเอม็ ณ ชายแดนไทย-ลาว กรมศุลกากรแจง้เร่ืองไปท่ีส�านกังาน ปปง. 

และ ตร. กรมศุลกากรไดเ้ปรียบเทียบปรับเพ่ือยึดเงินบางส่วน อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน ปปง. อยู่ระหว่าง 

การสืบสวนเครือข่ายการฟอกเงินของบุคคลดงักล่าว

กรมศุลกากรใช้ “ระบบเปรียบเทยีบปรับ” ในการยดึเงนิตราทีไ่ม่ส�าแดงต่อเจ้าหน้าที่

267) แผนภูมิแสดงระบบการเปรียบเทียบปรับของกรมศุลกากร

268) กรมศุลกากรจะส่งเงินท่ียดึไวใ้หเ้ป็นของรัฐโดยส่งไปยงักระทรวงการคลงั ดงันั้น การเปรียบเทียบปรับของกรมศุลกากร 

จึงเทียบเท่ากบัการริบทรัพย์

269) หลงัจากท่ีนางเอม็ไดถู้กกรมศุลกากรเปรียบเทียบปรับแลว้ กรมศุลกากรจะตอ้งปล่อยตวันางเอม็เน่ืองจากคดียติุ

หลงัการเปรียบเทียบเสร็จ อยา่งไรกต็าม กรมศุลกากรจะส่งเร่ืองต่อไปยงัส�านกังาน ปปง. และ ตร. เพ่ือสืบสวนสอบสวน 

กรมศุลกากรสามารถจบักมุนางเอม็ไดห้ากพบกรณีสงสยัวา่เป็นผูก้ระท�าความผดิและถา้หากยงัติดตามตวัได ้

270) เงิน 28 ลา้นบาทในกรณีตวัอยา่งคดีขา้งตน้จะถูกยึดเน่ืองจากกฎหมายก�าหนดให้การขนเงินเกิน 2 ลา้นบาท 

ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ซ่ึงนางเอ็มมิได้ขออนุญาต อย่างไรก็ตามเงิน 28 ล้านบาทน้ีเป็นการยึดตาม 

พระราชบญัญติัศุลกากร ดงันั้น กรมศุลกากรจะไม่มีการสอบสวนท่ีมาของเงินจ�านวน 28 ลา้นบาทดงักล่าว

เงิน 30  ลา้นบาทท่ีนางเอม็ไม่ส�าแดง

เอม็ตกลงเปรียบเทียบ เอม็ไม่ยอมเปรียบเทียบ

2 ลา้นบาท
ยดึและริบ

28 ลา้นบาท

เอม็สามารถแสดงความบริสุทธ์ิ
ของเงินได้

กรมศุลกากร ส่งเร่ือง
เอม็กบัเงินไปยงั ตร.

เพื่อสืบสวนและฟ้องคดี 

คืนเงิน 2 ลา้นบาทใหเ้อม็
และปรับเอม็ 20,000 บาท

เอม็ไม่สามารถแสดงความบริสุทธ์ิ
ของเงินได้

ยดึและริบ
เงิน 2 ลา้นบาท
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ตาราง: การยดึและริบกรณลีกัลอบเงนิตราและสินค้าโดยกรมศุลกากร

* “มูลค่าของค่าปรับ” คือทรัพยสิ์นยดึไวโ้ดยกรมศุลกากร

271) เม่ือกรมศุลกากรเปรียบเทียบปรับหรือมีการยึดเงินตราท่ีไม่ส�าแดงและมีการปรับทางอาญาแลว้ กรมศุลกากร 

จะปล่อยตวัผูฝ่้าฝืนโดยไม่ด�าเนินคดีอาญา ไม่มีการยบัย ั้งการขนเงินผา่นแดนโดยผูข้นเงินสดผา่นแดนท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม  

เช่น “ผูรั้บจา้งขนเงิน” หากปรากฎวา่เงินท่ียดึไดน้ั้นไม่ใช่ทรัพยสิ์นของผูข้นเงินรายดงักล่าวเอง

272) ขณะท่ีมีการด�าเนินการบางประการเพ่ือมุ่งเป้าหมายเร่ืองการขนเงินสดผ่านแดน แต่ยงัมีข้อบกพร่อง 

และขาดการด�าเนินการท่ีดีในระบบการส�าแดง การตรวจสอบ และการยึด มีความจ�าเป็นตอ้งปรับปรุงระบบให ้

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน และต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับความเส่ียง บทลงโทษ 

ยงัอยู่ในสถานเบาเกินไปในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไม่ส�าแดงเม่ือขนเงินตราผ่านแดนและขาดมาตรการสืบสวน 

เพื่อตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเงิน

273) แมห้น่วยงานจะมีอ�านาจและมีกระบวนการในการยบัย ั้ง ยดึ และริบเงินสดไม่ดีพอ แต่ตามมาตรา 24 และ 27  

ของพระราชบญัญติัศุลกากร เจ้าพนักงานศุลกากรมีอ�านาจยึดเงินตราและตราสารเปล่ียนมือซ่ึงผูข้นผ่านแดน 

ฝ่าฝืนไม่ส�าแดงต่อเจา้หนา้ท่ี มาตรา 58/1 ใหอ้ �านาจท่ีกวา้งมากใหเ้จา้หนา้ท่ียดึส่ิงใดๆ ในกรณีสงสยัวา่เก่ียวกบัการก่อการร้าย 

มาตรการสืบสวนหลังการตรวจสอบยงัอ่อนแอและมีมาตรการระงับยบัย ั้ งเพียงเล็กน้อยในการด�าเนินการ 

กบัผูข้นเงินสดผา่นแดน

สรุปประสิทธิผลด้ำนที ่8

ประสิทธิผลด้านที ่8 ของไทยอยู่ในระดบัสูง (Substantial)
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บทที ่4 การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสูง

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข - IOs 9, 10 และ 11

274) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีคือ IO 9 - 11 ขอ้แนะน�าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินประสิทธิผล 

ในบทน้ีคือขอ้ 5 - 8 

ข้อค้นพบส�ำคญั

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่9

หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองมีความเข้าใจความเส่ียงและบริบทของ TF ในประเทศ  
แต่ยงัไม่เข้าใจความเส่ียงของ TF ข้ามชาติอย่างเพียงพอ TF ในประเทศมีปริมาณน้อย และส่วนใหญ่ 

เป็นการลงมือก่อเหตุเอง

ความผิดอาญาฐาน TF ก�าหนดไวใ้น พรบ. ปกร. พ.ศ. 2556 แต่ ณ วนัท่ีคณะผูป้ระเมินเดินทางมาตรวจสอบ  
ทั้ง 3 คดียงัอยูร่ะหว่างการสืบสวน ในกรณีท่ีพบการสนบัสนุนทางการเงินแก่การกระท�าอนัเป็นการก่อการร้าย  
ประเทศไทยจะตั้ งข้อหา และด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงก�าหนดความผิดบางประการ 
ตามอนุสัญญา ประเทศไทยไม่สามารถแสดงสถิติว่าการพิพากษาคดีอาญาสนับสนุนการก่อการร้ายใด 
เป็นการสนับสนุนทางการเงิน หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายมกัใช้ประมวลกฎหมายอาญามากกว่าเน่ืองจากโทษ 
หนกักวา่

ส�านกังาน ปปง. ไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการสืบสวนคดี TF แต่มีบทบาทส�าคญัในการสืบสวนทางการเงิน  
มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะในด้าน TF และให้ความร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด  
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนา้ท่ีในการสืบสวนคดี TF แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ยงัมีส่วนร่วมน้อยในเร่ือง TF ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยงัต้องขอความร่วมมือจากส�านักงาน ปปง.  
ในการสืบสวนทางการเงินในคดีก่อการร้าย จึงควรพฒันาความเช่ียวชาญในหน่วยงานเอง ส�านักงาน ปปง.  
แลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองการก่อการร้ายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัหน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย  
และหน่วยงานความมัน่คง

ส�านกังาน ปปง. ท�าการสืบสวนทางการเงินเชิงรุกในคดี TF โดยใชข้อ้มูลข่าวกรองจากหลายแหล่ง และส่งต่อ 
ใหก้บัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ การสืบสวน TF ไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งจากส�านกังาน 
ต�ารวจแห่งชาติ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติน�าผลการสืบสวนทางการเงินของส�านกังาน ปปง. ไปสืบสวนคดี TF  
นอ้ยมาก

ประเทศไทยมีการสืบสวนทางการเงินในคดีก่อการร้ายขา้มชาติ รวมถึงการก่อการร้ายในประเทศ โดยไดรั้บ 
ความร่วมมือจากต่างประเทศรวมทั้งจากประเทศเพ่ือนบา้นในการสืบขอ้มูลเส้นทางทางการเงิน แต่การส่ง 
พยานหลกัฐานภายใตค้วามร่วมมือทางอาญายงัมีการด�าเนินการน้อยในกระบวนการสืบสวนการก่อการร้าย 
และ TF 



93

การสืบสวนทางการเงินท่ีเก่ียวกับการก่อการร้ายมีส่วนสนับสนุนมาตรการทางการเงิน (การอายดัทรัพย)์  

ต่อทรัพยสิ์นของผูก่้อการร้าย (ดู IO 10)

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่10

พรบ. ปกร. พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมัน่คงท่ี 1267 และ 1373  

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางการเงิน 

ประเทศไทยใชม้าตรการตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 ในการป้องกนัปราบปราม 

การก่อการร้ายในประเทศในพ้ืนท่ีชายแดนใต้อยู่เสมอ ประเทศไทยก�าหนดรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

จ�านวน 83 รายและถอดถอนรายช่ือ 2 ราย ตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการในปี 2556 แมว้า่จะมีความเส่ียงจากเงินท่ีมาจาก

ประเทศเพื่อนบา้น ประเทศไทยไม่เคยขอใหป้ระเทศใดก�าหนดรายช่ือภายใตก้ลไกของมติ 1373 เลย ประเทศไทย

ให้ขอ้มูลการก�าหนดรายช่ือตาม 1373 กบัประเทศในกลุ่ม BIMSTEC และ มาเลเซีย ประเทศไทยไม่เคยเสนอ 

รายช่ือไปยงั UN ตามมติฯ 1267 

การด�าเนินมาตรการทางการเงินมีความเขม้แข็งในกลุ่มธนาคารและภาคประกนัภยั แต่ในกลุ่มสถาบนัการเงิน

ประเภทอ่ืนและ DNFBPs ยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่ โดยกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงคือตวัแทนแลกเปล่ียนเงินตรา ตวัแทน 

โอนเงิน และองคก์รไม่แสวงหาก�าไร จนถึงพฤศจิกายน 2559 ประเทศไทยอายดัเงินและทรัพยสิ์นท่ีผูก้่อการร้าย 

เป็นเจา้ของหรือมีอ�านาจควบคุมประมาณ 780,000 บาท โดยเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก�าหนด 35 คน  

จากบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดทั้งหมด 83 ราย นบัตั้งแต่ปี 2556

ผูมี้หน้าท่ีรายงานจ�าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลความเส่ียง และขอ้มูลการหลบเล่ียงความผิดดา้น TF เพ่ือการปฏิบติั 

ตามมาตรการทางการเงิน หน่วยงานรัฐมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรการทางการเงินดว้ย องคก์รไม่แสวงหา 

ก�าไรท่ีรับเงินจากต่างประเทศผ่านช่องทางธนาคารอาจถูกตรวจสอบตามรายช่ือของ UN ซ่ึงส่งเสริม 

ประสิทธิผลในดา้นน้ี แต่ยงัตอ้งด�าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาก�าไรในการตรวจสอบ 
ดว้ยตนเอง

ประเทศไทยมีการประเมินความเส่ียงภาคองค์กรไม่แสวงหาก�าไร โดยระบุว่ามีความเส่ียงสูงในด้าน TF  

การประเมิน (risk scoping) ในปี 2559 ระบุกิจกรรม และประเภทขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีเส่ียงต่อ 

ถูกใชเ้พ่ือ TF ดว้ยความตระหนกัถึงความเส่ียงจากองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน หน่วยงานไทย 

จึงส่งเสริมใหมี้การจดทะเบียน มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ใหก้บัองคก์รไม่แสวงหาก�าไรและหน่วยงานก�ากบัดูแล

ในเร่ืองปัจจยัเส่ียงดา้น TF แต่ควรไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนื องคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีจดทะเบียน

กบักรมการปกครองอาจระดมทุนจากต่างประเทศไดแ้ต่ไม่มีขอ้ก�าหนดหรือแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว

การก�ากบัดูแลกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรโดยกรมการปกครองดูเหมือนจะเป็นไปตามความเส่ียง  

ทั้ งกรมการปกครองและกรมการจัดหางานมีอ�านาจในการถอนการอนุญาตในกรณีท่ีมีการด�าเนินการ 
ผิดกฎหมาย แต่ไม่มีอ�านาจในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามหน่วยงานปกครอง 

ในจงัหวดัชายแดนใตใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมในประเดน็ความเส่ียงสูง
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ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่11

พรบ. ปกอ. ซ่ึงก�าหนดมาตรการส�าคญัส�าหรับ CPF มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2560 และไดก้�าหนด 

ให้เป็นความผิดอาญาตามมติคณะมนตรีความมั่นคงท่ี 1540 และมาตรการลงโทษทางการเงินตามมติ 

คณะมนตรีความมัน่คงเก่ียวกบัเกาหลีเหนือและอิหร่าน

หน่วยงานไทยมีกลไกการประสานงานในระดับนโยบายท่ีเข้มแข็งในด้าน CPF รวมถึงการสนับสนุน 

การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพท�าลายลา้งสูงดว้ย

ตั้ งแต่กลางปี 2559 ประเทศไทยจดักิจกรรมเผยแพร่ให้กับผูมี้หน้าท่ีรายงานในเร่ืองมาตรการทางการเงิน 

เพ่ือ CPF และขอให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานเร่ิมเตรียมการเพ่ือการปฏิบติัตามมาตรการทางการเงิน ส�านกังาน ปปง.  

เผยแพร่รายช่ือ UN เร่ือง WMD ในเวบ็ไซตผ์า่นระบบร่วมกบัรายช่ือเก่ียวกบั TF ส�านกังาน ปปง. จดักิจกรรม 

เผยแพร่เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของผูมี้หน้าท่ีรายงาน ส�านักงาน ปปง. ปรับปรุงกระบวนการก�ากับ 

ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมเติมการตรวจสอบการปฏิบัติในเร่ืองน้ีในอนาคต หลายภาคธุรกิจได้เ ร่ิมด�าเนินการ 

ตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ และธุรกรรมในฐานขอ้มูลกบัรายช่ือ UN ในกรณีอิหร่านและเกาหลีเหนือ

แมว้่าประเทศไทยมีการคา้กบัอิหร่านนอ้ย แต่เป็นคู่คา้ท่ีส�าคญักบัเกาหลีเหนือ ยงัไม่มีการเผยแพร่รายละเอียด 

เก่ียวกบัความเส่ียงและจุดเปราะบางในดา้น PF และรูปแบบการหลีกเล่ียงมาตรการลงโทษให้กบัผูมี้หน้าท่ี 

รายงานเพื่อช่วยใหป้ฏิบติัตามมาตรการทางการเงินในเร่ือง CPF ได้

ข้อแนะน�ำ

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่9

• แกไ้ข พรบ. ปกอ. เพิ่มอตัราโทษส�าหรับ TF และกิจกรรมท่ีเป็น TF เพิ่มอตัราโทษปรับผูก้ระท�าผิดฐาน TF  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกนัปราบปรามอยา่งแทจ้ริง

• ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรมีนโยบายในการมุ่งเน้นการสืบสวน TF ควบคู่ไปกับการก่อการร้าย  

 โดยอาจตอ้งมีการสร้างความตระหนกัและการเพิ่มความเช่ียวชาญในการสืบสวนทางการเงิน โดยใชป้ระโยชน ์

 จากรายงานวเิคราะห์ข่าวกรองของส�านกังาน ปปง. ในการสืบสวน TF

• เร่งด�าเนินคดีอาญาฐาน TF จากขอ้มูลการสืบสวนทางการเงินของส�านกังาน ปปง. 

• เพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน ปปง. ในการสืบสวน TF และเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�าเป็น 

 เพื่อสนบัสนุนการสืบสวนท่ีเก่ียวกบัการก่อการร้าย
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• เน้นความส�าคญักบัการสนับสนุนทางการเงินแก่เครือข่ายก่อการร้ายท่ีมีลกัษณะขา้มพรมแดนโดยเฉพาะ 

 ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

• จดัตั้งหน่วยงานดา้นการสืบสวน TF ภายในส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

• เพิ่มการสืบสวนกลุ่มก่อการร้ายขา้มชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบก่อการร้ายต่างชาติท่ีเดินทางกลบัมา  
 และกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงเขา้มาใชป้ระเทศไทยและระบบเศรษฐกิจไทย

• เพิ่มขีดความสามารถเจา้หนา้ท่ีและจดัการฝึกอบรมดา้น CFT ใหแ้ก่หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย อยัการ และศาล

• เ พ่ิมการใช้ช่องทางความร่วมมือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเ พ่ือสนับสนุนการสืบสวน 
 และด�าเนินคดี TF รวมทั้งมาตรการเชิงป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้ง

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่10

• ส่งเสริมการบูรณาการในการปฏิบติัตามมาตรการลงโทษทางการเงินในทุกภาคส่วน

• เพิ่มการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงรวมทั้งท่ีเกิดจากผูก้ระท�าผิดพยายามหลบเล่ียงมาตรการลงโทษ 
 ทางการเงิน

• เพิ่มความร่วมมือกบัสมาคมของภาคธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดเร่ืองมาตรการลงโทษ 
 ทางการเงิน โดยเฉพาะกบัสถาบนัการเงินและภาคธุรกิจขนาดเลก็ และองคก์รไม่แสวงหาก�าไร

• พิจารณาร้องขอให้ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบา้นน�ารายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามกฎหมายไทย  
 ไปจดัท�ารายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด ทั้งน้ีโดยค�านึงถึงความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั

• หน่วยงานรัฐทั้ งหมด รวมถึงหน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยก�ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก�าไร  
 ควรตรวจสอบรายช่ือนิติบุคคลท่ีถูกก�าหนดโดยไม่ชกัชา้

• ควรเร่งด�าเนินมาตรการในการส่งเสริมให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีไม่จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบ 

 ทะเบียนตามหลกัความเส่ียง

• เพิ่มกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ใหค้วามรู้แก่องคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีความเส่ียงอยา่งย ัง่ยนื

• เ พ่ิมอ�านาจและประเภทโทษส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก�าไร เ พ่ือสนับสนุน 
 ในดา้นการควบคุมและความโปร่งใส และ CFT 
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ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่11

• ควรประกาศให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานต่างๆ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบถึงหน้าท่ี และเร่ิมด�าเนินการตรวจสอบ 
 รายช่ือลูกคา้และการท�าธุรกรรม

• ควรแจง้ให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 
 โดยไม่ชกัชา้

• ระบุภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงเพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการก�ากบัดูแล ในเร่ือง CPF 

• เผยแพร่ข้อมูลความเส่ียง ช่องทางท่ีเป็นจุดเปราะบาง และแนวโน้มวิธีการท่ีเก่ียวกับ PF และวิธีการ 

 ท่ีผูก้ระท�าผิดจะหลบเล่ียงมาตรการลงโทษทางการเงิน เพ่ือช่วยให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 ใหม้ากข้ึน

• เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเส่ียงโอกาสท่ีผู ้กระท�าผิด 
 จะหลบเล่ียงมาตรการลงโทษทางการเงิน

• พิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบติัของแต่ละภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับขอ้ก�าหนดด้านมาตรการลงโทษ 
 ทางการเ งินท่ีแก้ไขปรับปรุง และความผิดฐาน PF (และหน้า ท่ีในการรายงานธุรกรรมท่ีมี เหตุ 
 อนัควรสงสยั) เพื่อใหแ้นวทางแก่ภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติั

ประสิทธิผล (ผลลัพธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที่ 9 (กำรสืบสวนและกำรด�ำเนินคดีสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ 
กำรก่อกำรร้ำย)20

275) ประเทศไทยออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(พ.ร.บ. ปกร.) ในปี 2556 ซ่ึงก�าหนดความผดิ TF ในประเทศไทย ก่อนการบญัญติั พ.ร.บ. ปกร. มีการใชม้าตรา 135/2  
แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า ใ น ก า ร ด�า เ นิ น ค ดี ใ น ก า ร ส นับ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น ใ ห้กับ ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย  
หลังจากการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ประเทศไทยออก พ.ร.บ. ปกอ.ในปี 2559 ซ่ึงผนวกความผิด 
และบทลงโทษ TF กับความผิดอ่ืนๆ รวมถึง PF และมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลท่ีถูกก�าหนด   
เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินคร้ังน้ี จึงจะต้องวิเคราะห์การด�าเนินการของ พ.ร.บ. ปกร.และบทบัญญติั 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา

276) มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ก�าหนดให้ TF เป็นความผิดอาญา และมีโทษ 
จ�าคุก 2 - 10 ปี และ/หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาท - 200,000 บาท (5,700 เหรียญสหรัฐฯ) ตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้แนะน�า 
ขอ้ 5 ขอ้บกพร่องเล็กน้อยท่ีมีก็คือไม่มีขอ้บทเร่ืองการสนับสนุนค่าเดินทางของบุคคลธรรมดาในการเดินทาง 
ไปประเทศอ่ืน การกระท�าผิด TF โดยกลุ่มบุคคลท่ีกระท�าการโดยมีจุดประสงคร่์วมกนั และช่วยเหลือ สนบัสนุน  
และสั่งการให้พยายาม TF ประเทศไทยยงัไม่เป็นภาคีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับ TF ครบทุกฉบบั แต่มีการก�าหนด 
ใหก้ารกระท�าผดิบางอยา่งตามอนุสญัญาเหล่านั้นเป็นความผดิอาญา

20 มีการทบทวน IO 9 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 (คือหลงัการเขา้มาตรวจประเมินประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประเภทของกิจกรรม TF ใหร้วมถึง ‘ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ’  

 นอกจากเงินทุน การทบทวนน้ีเห็นไดจ้ากขอ้แนะน�าตามท่ีเสนอในรายงานน้ี
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กำรด�ำเนินคด/ีกำรพพิำกษำลงโทษฐำน TF อย่ำงสอดคล้องกบัควำมเส่ียงของประเทศ

277) ตร. และ DSI มีอ�านาจสืบสวนคดี TF ส่วน อส. รับผิดชอบการใช้อ �านาจฟ้องคดี TF ส�านักงาน ปปง.  

มีอ �านาจสืบสวนองคป์ระกอบของ TF แต่ตอ้งด�าเนินการร่วมกนั ตร. ในการสรุปส�านวนสืบสวนและยืน่พยานหลกัฐาน 

ต่อพนักงานอัยการ ส�านักคดีความมั่นคงของ DSI รับผิดชอบในการสืบสวนและด�าเนินการทางกฎหมาย 

กบัผูท้ �าอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อความมัน่คงของประเทศซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย

278) ส�านักงาน ปปง. มีบทบาทส�าคัญในการสืบสวน ติดตามตรวจสอบเงินทุน รวบรวมพยานหลักฐาน  

และวิเคราะห์ธุรกรรม ส�านกังาน ปปง. มีนกัวิเคราะห์ 6 คนซ่ึงรับผิดชอบงานข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน 

ท่ี เ ก่ียวข้องกับการก่อการร้าย มีบ่อยคร้ังท่ีการสืบสวน TF ตกเป็นความรับผิดชอบของส�านักงาน ปปง.  

ทั้งหมด และแมจ้ะมีการแบ่งปันขอ้มูลผา่น กอ.รมน. และสายด่วนแต่ในทางปฏิบติั ส�านกังาน ปปง. ไม่อาจเขา้ถึงข่าวกรอง  

การสืบสวนสะกดรอย และเค ร่ืองมือ อ่ืนๆ ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกองทัพได้ทั้ งหมด 

เ พ่ือการสืบสวน TF อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน ปปง. ได้แสดงให้เห็นว่าได้ส่งผลการวิเคราะห์ข่าวกรอง 

และพยานหลกัฐานท่ีดีท่ีไดจ้ากการสืบสวนทางการเงินให้กบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือใชใ้นการสืบสวน 

ความผดิฐานการก่อการร้ายและ TF ต่อไป

279) หน่วยงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองการก่อการร้ายในประเทศและรูปแบบการสนบัสนุนทางการเงิน  

ดงัอธิบายใน IO 1 และบทท่ี 1 ของรายงานฉบบัน้ี ความเส่ียงหลกัเกิดจากสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ซ่ึงมีฝ่ายทหารอยูใ่นพื้นท่ีจ�านวนมาก

280) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการใช้กฎอัยการศึกเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรและอ�านาจท่ีกว้างข้ึนแก่หน่วยงาน  

ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเน้นเร่ืองก่อการร้ายและความผิดอาญาท่ีเก่ียวข้องมากกว่าคดี TF  

ความผิดอาญาดังกล่าวอาจมีโทษหนักกว่าความผิดฐาน TF ซ่ึงรวมถึงโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม  

หน่วยงานเห็นว่าเม่ือมีการสืบสวน TF หลงัเหตุการณ์วางระเบิด พบว่าเงินสนับสนุนในการก่อเหตุมกัเป็นเงิน 

ของผูก่้อเหตุเอง มีมูลค่าต�่า และการส่งเงินไม่ไดท้�าผา่นสถาบนัการเงิน

281) ณ ช่วงเวลาการเขา้ตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย มีเร่ือง TF 3 เร่ืองท่ีอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนของ ตร.  

และอยูร่ะหว่างการส่งเร่ืองให้อยัการเพ่ือขอค�าช้ีแนะในการฟ้องร้อง การสืบสวนทางการเงินของส�านกังาน ปปง.  

และ ตร. เป็นผลใหมี้การประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 81 รายท่ีเป็นผูก่้อการร้ายในประเทศ แต่ไม่มีการตั้งขอ้หา TF  

ตาม พ.ร.บ. ปกร. ประเทศไทยให้รายละเอียดคดีจ�านวน 2 คดีท่ีมีการฟ้องด�าเนินคดี TF ซ่ึงเขา้องค์ประกอบ 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การสืบสวน TF มีเพียงไม่ก่ีเร่ือง ประกอบกับไม่มีการฟ้องด�าเนินคดี 

ตาม พ.ร.บ. ปกร. ปี 2556 อันเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าประเทศไทยขาดการด�าเนินการเร่ือง TF ให้สอดคล้อง 

กบัสภาพการณ์ความเส่ียง

282) แม้ว่าหน่วยงานต�ารวจและหน่วยข่าวกรองจะร่วมมือกับส�านักงาน ปปง. ในการสืบสวนจ�านวนมาก  

แต่กลับไม่น�าไปสู่การฟ้องด�า เนินคดี TF ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ความเส่ียงของประเทศไทย  

คดีดงัต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยเส่ียงต่อการก่อการร้ายขา้มชาติ
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กำรตรวจสอบและกำรสืบสวนสอบสวน TF

283) การด�าเนินการเร่ือง TF โดยทัว่ไปเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายแจง้ขอ้มูลไปยงัส�านักงาน ปปง.  

เพ่ือขอให้สืบสวนต่อไป หรือเป็นกรณีท่ีส�านักงาน ปปง. เร่ิมตน้โดยด�าเนินงานคู่ขนานกบัหน่วยงานบงัคบัใช ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ใน IO 6 ส�านักงาน ปปง. รับขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ แต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้น 

เป็นเร่ือง TF เพียงไม่ก่ีเร่ือง รวมถึงการแจง้เบาะแสโดยประชาชนอีก 6 เร่ือง ส�านกังาน ปปง. ส่งรายงานเก่ียวกบัการก่อการร้าย 

ให้กับ ตร. 26 เร่ือง แต่ไม่มีเร่ืองเก่ียวกับ TF ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย มีเร่ือง TF  

ท่ีอยูร่ะหวา่งสืบสวนสอบสวนของ ตร. 3 เร่ืองซ่ึงอยูร่ะหวา่งส่งใหพ้นกังานอยัการเพื่อพิจารณายืน่ค �าร้องต่อไป

284) แมว้่าจะมีการก�าหนดความผิดฐาน TF ภายใต ้ พ.ร.บ. ปกร.ปี 2556  แต่ ตร. ยงัมิได้ใช้ฐานความผิดน้ี 

ในการด�า เ นินคดีตามปกติ กล่าวคือย ังคงใช้มาตรา 135/1 และ 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

(ความผิดเก่ียวกับความมั่นคง) มาตรา 135/2 (2) ก�าหนดให้เป็นความผิดอาญาบางส่วนในกรณีช่วยเหลือ 

และสนับสนุนการกระท�าความผิดก่อการร้ายและรวมถึงการจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน มาตรา 135/1 

ก�าหนดระวางโทษประหารชีวิต ส่วนความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา 135/2  

ก�าหนดระวางโทษจ�าคุก 2 - 10 ปี มาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัวา่เม่ือการกระท�าใดอนัเป็นกรรมเดียว 

เป็นความผดิต่อกฎหมายหลายบท ใหใ้ชก้ฎหมายบทท่ีมีโทษหนกัท่ีสุดลงโทษแก่ผูก้ระท�าความผดิ

ตัวอย่ำงคด ี- ควำมเส่ียงต่อกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติ

กำรวำงระเบิดศำลพระพรหมเอรำวัณ ในปี 2558 เกิดเหตุระเบิดท่ีศาลพระพรหมเอราวณั ใจกลางกรุงเทพฯ  

ท�าใหมี้ผูเ้สียชีวิต 20 คน หลงัจากการสอบสวน ส�านกังาน ปปง. ไดสื้บสวนทางการเงินของชาวต่างชาติหลาย 

รายท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก่อเหตุ รวมทั้งไดข้อความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศ (ตุรกี, กมัพูชา, 

มาเลเซีย, จีน และบงักลาเทศ) มาเลเซียไดจ้บักุมผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี การแบ่งปันขอ้มูล 

ระหว่างประเทศช่วยน�าไปสู่การจบักุมผูต้อ้งสงสัยสองรายในประเทศไทยซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารไดน้�าตวัไป 

คุมขงัไว ้ ผูต้อ้งหาทั้งสองถูกไต่สวนคดีในศาลทหารตามขอ้หา รวมทั้งขอ้หามีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุระเบิด 

และก่อเหตุระเบิดโดยมีเจตนาฆ่า แทนการตั้ งข้อหาการก่อการร้าย ขณะน้ีส�านักงาน ปปง. อยู่ระหว่าง 

การสืบสวนทางการเงินกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งชาวไทยและต่างชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อเหตุ ข่าวท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือ 

หลีกเล่ียงการเช่ือมโยงกบัการก่อการร้ายหรือ TF

เหตุวำงระเบิดวันวำเลนไทน์ปี 2555 ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2555 มีระเบิดสามคร้ังเกิดข้ึนใจกลางกรุงเทพฯ  

ท�าให้มีผู ้ได้รับบาดเจ็บห้าราย ระเบิดลูกแรกเกิดข้ึนท่ีอพาร์ทเมนท์ของมือระเบิด และเกิดระเบิดซ�้ า 

โดยผูต้ ้องสงสัยขวา้งลูกระเบิดออกไปขณะท่ีพยายามเรียกรถ หน่วยงานไทยระบุว่ามีชาวอิหร่านห้าคน 

เก่ียวข้องกับคดีน้ีและจับตัวคนร้ายได้สองราย อีกสามรายหลบหนีออกนอกประเทศไปได้ ซ่ึงฝ่ายไทย 

ไดส่้งค�าร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนถึงมาเลเซีย ต่อมาทางการมาเลเซียสามารถจบักุมผูต้อ้งสงสัยไดห้น่ึงราย 

ขณะพยายามเดินทางไปอิหร่าน ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเสน้ทางการเงิน
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285) ระหวา่งปี 2553 - ปี 2555 ส�านกังาน ปปง. ร่วมกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ สืบสวนคดีตาม ม. 135/2  

แห่งประมวลกฎหมายอาญาจ�านวน 13 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ TF เร่ืองดงักล่าวน�าไปสู่การฟ้องร้อง 

แต่ไม่ชดัเจนวา่มีก่ีคดีท่ีมีการไต่สวนในชั้นศาล ในคดีหน่ึง มีค �าสั่งยดึทรัพยท่ี์เก่ียวกบัโรงเรียนท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 

และสะสมอาวุธของกลุ่มผู ้ก่อการร้ายในประเทศ ประเทศไทยไม่สามารถให้สถิติคดีตาม ม.  135/2  

แห่งประมวลกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางการเงินกบัการก่อการร้าย ในระหวา่งปี 2555 - ปี 2559 ได ้ 

ไม่แน่ชดัวา่มีการเร่ิมสืบสวนทางการเงินจ�านวนมากท่ีเช่ือมโยงกบัความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงตามมาตรา 135 หรือไม่

286) หน่วยงานได้อธิบายถึงความยุ่งยากในการท�าคดี TF รวมทั้ งความยุ่งยากในการเช่ือมโยงเหตุการณ์ 

กบัผูก้ระท�าความผิดประกอบกบัการท่ีพยานไม่กลา้ให้ขอ้มูล เม่ือพิจารณาจากความทา้ทายเหล่าน้ีและรูปแบบเงิน 

อุดหนุนจ�านวนเล็กน้อยใน TF ในประเทศ จึงมักจับจ�าเลยและด�าเนินคดีในข้อหาอ่ืนหรือข้ึนบัญชีรายช่ือ 

เป็นผู ้ก่อการร้ายในประเทศเพ่ือหน่วยงานอาจด�าเนินการกับทรัพย์สินได้ในภายหลัง ประเทศไทยช้ีว่า 

ในทางปฏิบติัจะตั้งขอ้หาผูท่ี้ระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้ายในขอ้หาความผิดต่างๆ มากกว่าความผิดฐาน 

ก่อการร้ายหรือ TF โดยมากมกัตั้ งขอ้หาตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ตวัการและผูส้นับสนุน 

ในการกระท�าผดิอาญา) หรือความผดิฐานวางระเบิด

287) ความท้าทายอย่างหน่ึงส�าหรับประเทศไทยคือการเก็บพยานหลักฐานทุกรูปแบบท่ีเก่ียวกับการก่อเหตุ 

และเป้าหมายท่ีอยู่ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่พยานจะไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษ และการเก็บรวบรวม 

พยานหลักฐานก็เป็นปัญหาท้าทายเน่ืองจากสถานการณ์ความมั่นคง ดังนั้ น ตร. จึงได้จัดตั้ งกลไกประสาน 
การปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่นส�านกังาน ปปง. ส�านกังาน ป.ป.ส.  

ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต �ารวจนครบาล กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  

กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ารวจตรวจคนเข้า เ มือง บช.ปส.  ต�ารวจสากล 

และกรมศุลกากร งานเฉพาะด้านท่ีด�าเนินการเป็นการประสานปฏิบติัการข่าวกรอง การสืบสวนทางการเงิน  

กำรด�ำเนินคดสีนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมมำตรำ 135/2 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

คดีที่  1 ได้มีการสืบสวนผู ้กระท�าการท่ีสมคบกันกันซุ่มยิงหน่วยทหารลาดตระเวณในจังหวัดปัตตานี  

มีบุคคล 5 คนเป็นผูจ้ ัดหาปืน ยานพาหนะ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการก่อการ ทั้ ง 5 คน 

น้ียงัท�าหน้าท่ีเฝ้าระวงัด้วย ส่วนอีก 10 คนลงมือกระท�าการก่อการร้าย สามารถจับกุมผูต้ ้องหาได้ 4 คน 

และไต่สวนตามมาตรา 135/1 ประกอบมาตรา 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งขอ้หาสนับสนุน 

การเงินให้แก่การก่อการร้าย ทั้งหมดถูกตดัสินลงโทษเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 โดยตดัสินประหารชีวิต 

จากความผดิฐานก่อการร้าย

คดีที่ 2 เก่ียวข้องกับผูท่ี้จัดหารถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ และเงินเพ่ือให้ผูก่้อการร้ายใช้วางระเบิด  

(ติดตั้งระเบิดท่ีรถจกัรยานยนต ์ แลว้จุดชนวนระเบิดดว้ยโทรศพัทมื์อถือ) มีผูต้อ้งหา 5 คนถูกฟ้องตามมาตรา 16  

ของ พ.ร.บ. ปกร. แต่ในท่ีสุด อยัการได้ฟ้องตามมาตรา 135/1 และ 135/2 ขอ้หาร่วมกันจดัหาทรัพยสิ์น 

เพื่อใชใ้นการก่อการร้าย ศาลไดต้ดัสินลงโทษเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 โดยตดัสินจ�าคุก 37 ปี
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และสืบสวนและการปราบปรามอาชญากรรมท่ี เ ก่ียวกับการก่อ เหตุ  กลไกน้ีย ังอ�านวยความสะดวก 

ในการประสานงานและสนบัสนุนการสืบสวนเพ่ือด�าเนินคดีกบัผูก้ระท�าความผิดดว้ย บทบาทส�าคญัท่ีด�าเนินการ 

คือการพิจารณาเส้นทางทางการเงินของสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และความเช่ือมโยงกบัอาชญากรรม 

ส�าคัญอ่ืนๆ เช่น การค้ามนุษย์, ยาเสพติด, การค้าน�้ ามันเถ่ือน เป็นต้น โดยพิจารณาในแง่มุมทางการเงิน  

หน่วยงานไทยเห็นว่าเส้นทางทางการเงินสามารถท�าให้เห็นภาพของการกระท�าผิดไดก้วา้งกว่าพยานหลกัฐาน 

แบบอ่ืนๆ เน่ืองจากความยากล�าบากท่ีเกิดจากสถานการณ์ความมัน่คงในพ้ืนท่ี ตร. สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงคดี 

ไดถ้า้สามารถระบุตวัผูส้นับสนุนทางการเงินแก่เหตุก่อการร้าย การด�าเนินการน้ีไดน้�าไปสู่การประกาศรายช่ือ 

บุคคลท่ีถูกก�าหนดตามมติ 1373 อีกดว้ย

288) ในเร่ืองของการก่อการร้ายขา้มชาติและ TF ส�านกังาน ปปง. ไดรั้บค�าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  

9 เร่ืองในปี 2558 และ 1 เร่ืองในปี 2557 ในเร่ืองเก่ียวกบั TF เป็นท่ีประจกัษว์า่ ตร. และหน่วยข่าวกรองความมัน่คง 

ส่งค�าขอไปจ�านวนมากและไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างประเทศเชิงรุกในเร่ืองการก่อการร้ายรวมทั้ง 

ด้านการเงินของการก่อการร้าย เป็นท่ีน่าสังเกตว่าส่วนมากหน่วยงานมักใช้ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ 

ในการแลกเปล่ียนข้อมูล ทั้ ง น้ี  ใน 5 ปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในเร่ืองทางอาญาในเร่ือง TF เลย

289) ตวัเลขในตารางขา้งตน้แสดงผลงานของเจา้หน้าท่ีส่วนต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ของส�านักงาน ปปง. เพ่ือสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายและการสืบสวน TF ดังท่ีได้ระบุใน IO 6  

กองข่าวกรองทางการเงินของส�านักงาน ปปง. ผลิตงานข่าวกรองทางการเงินด้าน TF ท่ีมีคุณภาพสูง  

ได้มีการแลกเปล่ียนข่าวกรองนั้ นกับส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ ปปง. เอง  

รวมทั้ งหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายอ่ืนๆ ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ ปปง.  

แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะท่ีเขม้แข็งและประสบการณ์ในการสืบสวนทางการเงินท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวขอ้งกบั TF  

รวมทั้งในการร่วมมือกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ

290) ปัจจุบนัมีคดี TF รวม 3 เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการสืบสวน

  การสืบสวนทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (พ.ร.บ. ปกร. 2556)

21การสืบสวนสอบสวนคดีสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ ตร. จ�านวน 3 คดีอยูร่ะหวา่งการด�าเนินการ ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย
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ตัวอย่ำงคด ี- TF ทัง้ 3 คด ีทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรสืบสวน

คดี TF ที่ 1: หลังเหตุการณ์ระเบิดในจังหวดัชายแดนใต้จังหวดัหน่ึงหน่วยงานพบผูเ้ก่ียวข้องหลายราย 

และด�าเนินการสืบสวนจากกล้องวงจรปิด และน�าไปสู่การจับกุมและผูต้ ้องหารับสารภาพว่าได้รับเงิน 

จากแหล่งต่างๆ ในประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือจดัซ้ือระเบิดและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อเหตุ ผูต้อ้งหาสารภาพว่า 

ใชว้ิธีการขนเงินสดขา้มแดนมาเพ่ือใชใ้นการก่อเหตุ ในจ�านวนกลุ่มคนท่ีถูกจบักุมคร้ังน้ี มี 3 รายเป็นบุคคล 

ท่ีถูกก�าหนดตาม พรบ. ปกร. ปัจจุบนัคดีน้ีอยู่ระหว่างการสืบสวนของต�ารวจและจะเสนอต่อพนกังานอยัการ 

เพ่ือด�าเนินคดีต่อไป ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย ยงัไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือ 

จากต่างประเทศในคดีน้ีแต่อยา่งใด 

คดี TF ที่ 2: เก่ียวข้องกับเหตุระเบิดในศูนย์การค้าแห่งหน่ึง มีผูก้ระท�าผิดเก่ียวข้องในเร่ืองน้ีหลายราย  

และภายหลังการสืบสวน มีผู ้กระท�าผิดบางรายถูกจับกุมผู ้ต้องหารายหน่ึงรับว่าตนได้ซ้ือรถยนต์เก่า 

เพ่ือน�าไปท�าคาร์บอมบ์และส่งรถนั้นให้กบัมือระเบิด จากการกระท�าดงักล่าว ผูต้อ้งหารายน้ีจึงถูกฟ้องฐาน  

TF ส�านักงาน ปปง. ท�าการสืบสวนทางการเงินและพบธุรกรรมจากประเทศอ่ืน จึงได้ตรวจสอบ 

กบัประเทศนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการประสานความร่วมมือ

คดี TF ที่ 3: เก่ียวขอ้งกบัการวางระเบิดสองจุดท่ีเก่ียวพนักบัผูก้ระท�าความผิดหลายราย หน่วยงานพบว่า 

ยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งระเบิดและใช้ในการก่อเหตุเป็นยานพาหนะท่ีถูกขโมยมา และพบว่ามีผู ้จัดหา 

โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ พ ร้ อ ม ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ส่ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ ผู ้ ต้ อ ง ห า กั บ พ ว ก ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ก่ อ เ ห ตุ  

ต่อมา บุคคลดงักล่าวถูกฟ้องขอ้หา TF ในท่ีสุด อยัการไดย้ื่นฟ้องตามมาตรา 135/1 และ 135/2 แห่งประมวล 

กฎหมายอาญา ซ่ึงศาลไดพ้ิพากษาลงโทษแลว้ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560

กำรสืบสวนด้ำน TF เชิงบูรณำกำรและกำรสนับสนุนเชิงยทุธศำสตร์ระดบัชำติ

291) การสืบสวน TF น�ามาใช้ประโยชน์ในการประเมินความเส่ียงของภยัคุกคามจากการก่อการร้ายและ TF  

งานท่ีท�าโดยหน่วยงานดา้นข่าวกรอง/ความมัน่คง ประกอบกบังานของส�านกังาน ปปง. เพ่ือตรวจสอบและสืบสวน 

เสน้ทางทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายเป็นประโยชนก์บัการประเมินสภาพการณ์การก่อการร้ายและ TF

292) การสืบสวนดา้น TF ส่งผลให้หน่วยงานใช้การก�าหนดรายช่ือตามมติ 1373 เป็นเคร่ืองมือในการก�าหนด 

ราย ช่ือและอาย ัดทรัพย์สินของผู ้กระท�าความผิดผู ้ซ่ึ งหน่วยงานทราบว่า เ ก่ียวข้องกับการก่อการร้าย  

โดยมีการก�าหนดบุคคลรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศ 83 ราย ท�าให้สามารถยบัย ั้ง 

การสนบัสนุนทางการเงินใหก้บับุคคลท่ีถูกก�าหนดทั้งท่ีผา่นมาและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยท่ีไม่ตอ้งด�าเนินคดีฐาน 

TF ในการท่ีจะอายดัทรัพยสิ์น

293) ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในระดับสูงในการปราบปรามการก่อการร้ายแต่ยงัไม่ค่อยเห็นชัดเจนนัก 

ในเร่ือง TF นอกเหนือจากกลไกการประสานงานภายใน ตร. แลว้ ยงัไม่ชดัเจนว่าการประสานงานในส่วนอ่ืน 

เป็นผลใหเ้กิดการใชท้รัพยากรในการสืบสวนและสะกดรอยร่วมกนัเก่ียวกบัคดี TF ในประเทศ
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294) ประเทศไทยไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการสืบสวนคดี TF ข้ามชาติท่ีเก่ียวพันกับการก่อการร้าย 

ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

295) ประเทศไทยไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างจริงจังในการสืบสวนด้าน TF ท่ีเก่ียวพนักับ 

ภยัคุกคามขา้มชาติ รวมทั้งนกัรบก่อการร้ายต่างชาติหรือเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวณั 

ประสิทธิผล, ควำมเหมำะสม และกำรมีผลยบัยัง้กำรกระท�ำผดิของบทลงโทษ

296) เน่ืองจากไม่มีการพิพากษาลงโทษในความผิดฐาน TF โดยตรง ประเทศไทยจึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 

ประสิทธิผลของการลงโทษได ้ พ.ร.บ. ปกร. ขาดบทลงโทษท่ีเหมาะสม ท่ีมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดได ้ โทษปรับ 

สูงสุดเพียงประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐฯและโทษจ�าคุกสูงสุด 10 ปี ระวางโทษน้ีไม่เหมาะสมหากจะเทียบกบั 

ความผิดฐานก่อการร้ายในประเทศไทย ในประเด็นน้ี เป็นท่ีประจักษ์ว่าหน่วยงานท่ีมีอ�านาจให้ความจริงจัง 

กบัการตั้งขอ้หาอ่ืนท่ีมีโทษจ�าคุกสูงกว่ามากหรือถึงขั้นประหารชีวิต โทษฐาน TF ไม่จูงใจให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจ 

ลงมือสืบสวนทางการเงินเก่ียวกับ TF คู่ขนานกันไป และเน้นท่ีจะฟ้องร้องด�าเนินคดีความผิดฐานก่อการร้าย  

หรือวางแผนและเตรียมการก่อการร้ายมากกวา่

297) มีเพียงคดีเดียวท่ีแสดงถึงขอ้มูลท่ีชัดเจนว่ามีการลงโทษฐาน TF ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 135/2  

ซ่ึงเป็นคดีท่ีไต่สวนในปี 2559 โดยจ�าเลยถูกพิพากษาลงโทษจ�าคุกถึง 37 ปี (ดูตวัอยา่งคดีขา้งตน้)

กำรใช้มำตรกำรยติุธรรมทำงอำญำหรือมำตรกำรก�ำกบัดูแลเพือ่สกดักัน้ TF

298) ประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาการก่อการร้ายในเ ชิง รุกโดยสนับสนุนการต่อต้านความรุนแรง 

ซ่ึ ง เ ป็นการเปล่ียนจากการเน้นงานข่าวกรอง ตรวจค้น จับกุม  เ ป็นการ มุ่ง เน้นการเข้า ถึงประชาชน 

ผ่านโครงการส่งเสริมสันติภาพต่างๆ และออกมาตรการต่อต้านลัทธิรุนแรงสุดโต่ง กิจกรรมทางเลือก 

ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตเ้น้นการคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น การบริหารงานยุติธรรม การเสริมสร้างความเขา้ใจ  

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม พฒันาสมรรถนะและคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ  

กอ.รมน. ภาค 4 จดัท�าโครงการ “พาคนกลบับา้น” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูก้่อความไม่สงบยุติความรุนแรง 

และออกจากกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ เปิดโอกาสใหก้ลบัมาใชชี้วิตตามปกติในสงัคม ตามโครงการดงักล่าวน้ี  

รัฐบาลจะช่วยเหลือในขั้นตอนการด�าเนินคดีและในบางกรณีจะช่วยเหลือเยยีวยา ถึงปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 983 คน  

299) ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองสามารถสกัดการเคล่ือนไหวของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายท่ีใช้ประเทศไทย 

เป็นทางผา่นไดโ้ดยใชว้ธีิเนรเทศออกนอกประเทศ

300) ประเทศไทยด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นจ�านวนมาก ตวัการในการก่อเหตุถูกฟ้องตามมาตรา  

135/1 และ 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางดา้นล่าง การด�าเนินคดีส่วนใหญ่ 

เก่ียวกบัความผิดฐานยิง (47%), ยุงยงปลุกป่ัน (29%), วางระเบิด (18%) และลอบวางเพลิง (9%) มีขอ้สังเกตว่า 

สถิติดงักล่าวไม่รวมเร่ืองท่ีพิจารณาในศาลทหาร
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301) ตารางขา้งตน้แสดงถึงจ�านวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีพิจารณาในชั้นศาล รวมถึงความผิด 

ตามมาตรา 135/2 และบทบญัญติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองตวัการและผูส้นบัสนุนตามความผดิตาม ม.135 ประเทศไทย 

ไม่ให้สถิติท่ีชัดเจนรวมทั้ งเ ร่ืองท่ีศาลสั่งยกฟ้อง ควรสังเกตว่าค�าว่า ‘คดีถึงท่ีสุด’ ในตารางสถิติรวมถึง 

ทั้งการพิพากษาลงโทษและพิพากษายกฟ้อง

สรุปผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่9

302) ประสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่9 ของไทยอยู่ในระดบัปานกลาง

การด�าเนินคดตีาม ม. 135 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การก่อการร้าย)

คดคีวามมัน่คงปี 2555 - ปี 2559

*หมายถึงผูท่ี้มีภาพจากกลอ้งวงจรปิดหรือวธีิอ่ืน และยงัไม่อาจระบุตวัได้

22คดีท่ีน�าข้ึนสู่ศาล
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่10 (มำตรกำรป้องกนั TF และกำรลงโทษทำงกำรเงิน)

กำรด�ำเนินมำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินต่อบุคคลทีถู่กก�ำหนดเกีย่วกบั TF โดยไม่ชักช้ำ

303) ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายและระเบียบในการด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินท่ีเก่ียวกบั TF ในปี 2556  

จากการออกพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (พ.ร.บ. ปกร.)  

และการออกระ เ บียบคณะกรรมการ  ปปง .  ว่ าด้วยการประกาศและแจ้งราย ช่ือบุคคล ท่ี ถูกก�าหนด 

และการด�าเนินการตามมาตรา 6 (1), (2) และ (3) และกฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือผูซ่ึ้งมีพฤติการณ์ 

เ ก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือ TF และการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดโดยส�านักงาน ปปง.  

และคณะกรรมการธุรกรรม ต่อมาการแกไ้ข พ.ร.บ. ปกร. ในปี 2558 ไดแ้กข้อ้บกพร่องอีกบางประการ

304) ในทางปฏิบติั รายช่ือตามประกาศของสหประชาชาติจะถูกรับมาเป็นการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ของไทย และส�านกังาน ปปง. จะแจง้โดยน�าข้ึนบนเวบ็ไซตข์องส�านกังานฯ ถึงภาคเอกชนโดยไม่ชกัชา้

กำรประกำศรำยช่ือบุคคลทีถู่กก�ำหนด

305) ประเทศไทยไม่เคยเสนอหรือร่วมเสนอรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดไปยังคณะกรรมการ 1267/1989  

ซ่ึงเป็นการจดัการให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเส่ียงในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 

ยงัขาดความตระหนักเก่ียวกับกระบวนการประกาศรายช่ือของสหประชาชาติ ประโยชน์ของการประกาศ  

และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงาน

306) ประเทศไทยมีกลไกท่ีสมบูรณ์แบบในการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดในประเทศตามมติ 1373  

ซ่ึงใช้ประกาศก�าหนดรายช่ือชาวไทย 83 ราย แสดงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเส่ียงและความเข้าใจ 

ของหน่วยงานเก่ียวกับความเส่ียงการก่อการร้ายในประเทศเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในจังหวดัชายแดนภาคใต ้

ของไทย

307) ประเทศไทยไดด้�าเนินการตามกลไกในการพิจารณาและวินิจฉัยค�าขอให้เพิกถอนรายช่ือ ตามกระบวนการ 

ดงักล่าวมีการประเมินและเพิกถอนรายช่ือบุคคลในประเทศท่ีถูกก�าหนด 2 รายหลงัจากผา่นขั้นตอนการกลัน่กรอง 

ซ่ึงสะทอ้นความโปร่งใสและประสิทธิผลของระบบ

ตัวอย่ำงคด ี- เพกิถอนรำยช่ือบุคคลทีถู่กก�ำหนด
คดทีี ่1:

นายเอ มีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและศาลแพ่งสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด ส�านักงาน ปปง.  

ทราบจากการติดตามสะกดรอยว่า นายเอ ได้ยา้ยจากนราธิวาสไปอยู่ในปัตตานี กลับคืนสู่สังคมปกติ 

และไม่เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายหรือ TF อีก ตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ศาลแพ่งจึงไดถ้อดช่ือของ นายเอ  

ออกจากรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามค�าขอของส�านกังาน ปปง.



105

308) แม้ว่าในจังหวดัชายแดนภาคใต้จะมีความเส่ียงข้ามชาติอยู่บ้าง แต่ ณ เวลาของการเข้าตรวจประเมิน  

ประเทศไทยยงัไม่เคยขอให้ต่างประเทศด�าเนินการตามบัญชีรายช่ือไทยท่ีประกาศตามข้อมติคณะมนตรี 

ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 หลงัช่วงการตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย ส�านักงาน ปปง. ยืนยนัว่า 

ไดส่้งรายช่ือใหม้าเลเซียและสมาชิกกลุ่ม BIMSTEC 

309) พ.ร.บ. ปกร. เป็นพ้ืนฐานให้ประเทศไทยประกาศก�าหนดรายช่ือผูก่้อการร้ายในประเทศและต่างชาติ 

ตามมติ 1373 แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานไทยมีท่าทีจะพิจารณาประกาศก�าหนดรายช่ือผูก่้อการร้ายต่างชาติ 

ก็ ต่อเ ม่ือคนพวกน้ีคุกคามเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ  ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบสนองค�าขอ 

ของต่างประเทศได ้ส�านกังาน ปปง. จะใชว้ธีิเฝ้าระวงัการท�าธุรกรรมของบุคคลดงักล่าวแทน

310) ส�านกังาน ปปง. ไดรั้บค�าร้องขอจากสหรัฐฯ ใหข้ึ้นบญัช่ีรายช่ือและอายดับญัชีของบุคคลรายหน่ึงในปี 2558  

และต่อมา รายช่ือบุคคล 5 รายใน OFAC list ถูกน�าเข้าสู่กระบวนการประกาศก�าหนดรายช่ือตามมาตรา 5  

ของพ.ร.บ. ปกร. ตามความสมคัรใจของประเทศไทยเอง คณะกรรมการพิจารณาก �าหนดรายช่ืออนุมติัตามค�าขอ 

ของส�านักงาน ปปง. และส�านักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเพ่ิมเติมและหลักฐานจากสหรัฐฯ  

เพื่อยืน่ต่อศาล

ผลกำรอำยดัทรัพย์สิน

311) ไม่มีทรัพย์สินท่ีถูกอาย ัดไว้ตามมติ 1267/1989 จึงไม่ มีสามารถตรวจสอบกระบวนการประสาน 

กับสหประชาชาติในเ ร่ืองการ เข้า ถึง เ งินทุนได้ เ ม่ือ พิจารณาจากสภาพความเ ส่ียงของประเทศไทย  

การท่ีไม่มีการอายดัทรัพย์สินตามมติ 1267 ก็มีเหตุผล แต่อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการของภาคส่วนต่างๆ  

ยงัค่อนขา้งบกพร่อง

312) จนถึงพฤศจิกายนปี 2559 ประเทศไทยอายดัทรัพยสิ์นท่ีบุคคลท่ีถูกก�าหนดเป็นเจา้ของหรือมีอ�านาจควบคุม  

มูลค่าประมาณ 780,000 บาท (เท่ากับ 22,285 เหรียญสหรัฐฯ) ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล 35 ราย 

จากทั้งหมดท่ีถูกประกาศก�าหนด 83 รายในระหวา่งปี 2556 และปี 2559 รายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี

คดทีี ่2:

นายเอ็ม มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและศาลแพ่งสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด เขาถูกจับกุม 

และด�าเนินคดีขอ้หาความผิดต่อความมัน่คง ถูกศาลสั่งจ�าคุก 7 ปี  ส�านกังาน ปปง. สืบสวนพบว่าในระหว่าง 

ถูก คุมขัง  นาย เอ็มไม่ มี ท่ า ทีว่ าจะ เ ก่ียวข้องกับการก่อการ ร้ายหรือ  TF  ตามข้อ เท็จจ ริง ท่ี เ กิด ข้ึน  

ส�านักงาน ปปง. ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งขอให้ถอดช่ือของ นายเอ็ม ออกจากรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด  

และศาลสัง่ตามค�าขอ
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กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินต่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด (TFS) ของผู้ มีหน้ำที่รำยงำน 
และหน่วยงำนรำชกำร

313) ส�านกังาน ปปง. ออกไปสร้างความรู้ สร้างความตระหนกั และก�ากบัดูแลเพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินมาตรการ 

ลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนด แต่จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้มากข้ึนโดยเฉพาะในภาคหลักทรัพย ์

และภาคส่วนท่ีมีความเส่ียงสูงแต่มีสมรรถนะต�่า เช่น ผูรั้บแลกเปล่ียนเงิน ผูใ้หบ้ริการโอนเงิน องคก์รไม่แสวงก�าไร 

และ DNFBPs 

314) หน่วยงานไทยควรแบ่งปันขอ้มูลความเส่ียงดา้น TF ให้แก่ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินมาตรการ 

ลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนด ในเร่ืองน้ีมีความเก่ียวข้องทั้ งกับบุคคลและองค์กรตามมติ 1267  

และเศรษฐกิจไทย ตลอดจนแนวโน้มทางการเงินกบักลุ่มก่อการร้ายในประเทศและความเส่ียงจากการหลบเล่ียง 

มาตรการลงโทษท่ีอาจมีข้ึนได้

315) ผูมี้หน้าท่ีรายงานส่วนใหญ่ใชร้ายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดท่ีไดรั้บจากส�านักงาน ปปง. แต่มีธนาคารบางแห่ง 

ใช้ระบบของผูใ้ห้บริการขอ้มูลในเชิงพาณิชย ์ โดยทัว่ไปการส่งรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดของส�านักงาน ปปง.  

ท�าได้ทันที ภาคธนาคารและประกันด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามข้อมติ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี  1267 ได้ดี  แต่ในกลุ่มสถาบันการเ งินอ่ืนและ DNFBPs  

หรือในภาคท่ีเส่ียงสูง เช่น ผูรั้บแลกเปล่ียนเงิน ผูใ้หบ้ริการโอนเงิน และองคก์รไม่แสวงก�าไรยงัไม่อาจด�าเนินการไดดี้

316) แมว้่าภาคประกนัภยัของไทยไดรั้บการประเมินว่ามีความเส่ียงต่อ ML/TF ต�่า แต่การด�าเนินมาตรการลงโทษ 

ทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดในภาคน้ีท�าได้ค่อนข้างดี โดยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความพยายาม 

ของสมาคมฯ ในการพฒันาและปรับปรุงฐานขอ้มูลบุคคลท่ีถูกก�าหนด บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)  

และการส่งขอ้มูลรายช่ือให้กบัสมาชิก นอกจากน้ี สมาคมฯ ยงัจดักิจกรรมเผยแพร่สร้างความเขา้ใจให้สมาชิก  

ส�าหรับภาคอ่ืนๆ ท่ีมีขีดความสามารถต�่า เช่น ผูรั้บแลกเปล่ียนเงิน ผูใ้ห้บริการโอนเงิน สหกรณ์ และ DNFBPs  

อาจพิจารณาการใชส้มาคมในเร่ืองน้ีได้

คดคีวามมัน่คงปี 2555 - ปี 2559
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317) การขาดความเขา้ใจในขอ้ก�าหนดเร่ืองเจา้ของผูรั้บผลประโยชน์ (ดูรายละเอียดตาม IO 4) อาจเป็นปัญหา 

ท�าให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่าลูกค้าของตนด�าเนินการแทนหรือท�าตามการสั่งการของบุคคล 

ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดหรือไม่

318) มีช่ือท่ีตรงกับบัญชีรายช่ือคว �่าบาตรเพียงรายเดียวท่ีธนาคารแห่งหน่ึงได้รายงานไปยงัส�านักงาน ปปง.  

และพบว่าเป็นเพียง “ผลบวกเทียม” ส�านกังาน ปปง. ไม่เก็บหรือทบทวนรายละเอียดท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานส่งมาผิดน้ี  

และไม่มีการอาย ัดหรือไม่มีการรายงาน ในระหว่างการตรวจสอบก�ากับ ณ สถานท่ี ส�านักงาน ปปง.  

ตรวจสอบการด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม การออกตรวจสอบ 

ก�ากับ ณ สถานท่ี ไม่ครอบคลุมผู ้มีหน้าท่ีรายงานอย่างครบถ้วนทุกประเภทเน่ืองจากขาดก�าลังเจ้าหน้าท่ี 

และทรัพยากรอ่ืนๆ 

319) หน่วยงานก�ากบัดูแลของภาคธุรกิจตอ้งให้ความส�าคญักบัมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ให้มากข้ึน การท่ีหน่วยงานก�ากบัดูแลขาดความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด�าเนินมาตรการ 

ดงักล่าวท�าให้ประสิทธิผลโดยรวมในส่วนน้ีลดลง นอกจากน้ี ส�านักงาน ปปง. กบั กระทรวงการต่างประเทศ  

ควรเร่งการสร้างความตระหนกัในเร่ืองพนัธกรณีตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติใหแ้ก่หน่วยงาน

ก�ากบัดูแลอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต, ศุลกากร, ตม. และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ

320) หน่วยราชการไทยมีหน้าท่ีในการตรวจสอบรายช่ือว่าตรงตามรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดในประเทศ 

และโดยองค์การสหประชาชาติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความล่าช้าและความลักลั่นเกิดข้ึนซ่ึงอาจเกิด 

จากการพ่ึงพากระทรวงการต่างประเทศแจง้เวียนในรูปของเอกสารกระดาษมากจนเกินไปแทนท่ีจะใช้ประกาศ 

ของส�านกังาน ปปง. ท่ีอาจช่วยลดเวลาไดม้ากข้ึน 

321) เม่ือหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการก�ากบัดูแลองคก์รไม่แสวงก�าไร (กรมการจดัหางาน กบั ปค.) ด�าเนินกระบวนการ 

จดทะเบียนหรือตรวจสอบองคก์รไม่แสวงก�าไร ควรตรวจสอบกบัรายช่ือผูถู้กก�าหนดอยา่งจริงจงั องคก์รไม่แสวงก�าไร 

ดูจะพึ่งพาธนาคารในการตรวจสอบเงินทุนจากต่างประเทศท่ีโอนผา่นระบบธนาคาร

แนวทำงแบบมีเป้ำหมำยใน กำรออกไปสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรก�ำกบัดูแลองค์กรไม่แสวงก�ำไรทีมี่ควำมเส่ียง

322) ประเทศไทยด�าเนินมาตรการบางประการเพ่ือประเมินทบทวนภาคองค์กรไม่แสวงก�าไรและกฎระเบียบ 

ในปัจจุบัน เ พ่ือจะได้ด�า เ นินการได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิผลในกรณีท่ีองค์กรไม่แสวงก�าไร 

ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของผูก่้อการร้าย

323) การประเมินความเส่ียงทั้งในปี 2555 และปี 2559 เห็นวา่องคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศไทยเส่ียงต่อ ML/TF  

สูง อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน ปปง. ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในการจัดท�ากรอบความเส่ียง 

ของภาคองค์กรไม่แสวงก�าไรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท�ารายงานประเมินความเส่ียงปี 2559 โดยไดร้ะบุว่า 

องคก์รไม่แสวงก�าไรกลุ่มยอ่ยใดท่ีจดัอยูใ่นค�านิยามขององคก์รไม่แสวงก�าไรตามท่ี FATF ก�าหนด รวมถึงลกัษณะ 

และประเภทขององคก์รไม่แสวงก�าไรซ่ึงโดยเน้ือหาของกิจกรรมหรือลกัษณะการด�าเนินงานแบบใดท่ีน่าจะถือว่า 

เส่ียงต่อการเป็นเคร่ืองมือในการ TF
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324) หน่วยงานท่ีมีอ�านาจตั้ งขอ้สังเกตว่ามากกว่า 2 ใน 3 ขององค์กรไม่แสวงก�าไรของประเทศไทยซ่ึงมีอยู ่

ทั้งหมดประมาณ 168,000 แห่ง ไม่มีการจดทะเบียน การประเมินความเส่ียงปี 2555 และร่างรายงานปี 2559  

ระบุขอ้บกพร่องจากการขาดการก�ากบัตรวจสอบดา้น AML/CFT และในการจดทะเบียน การก�ากบัตรวจสอบ  

และมาตรฐานการบริหารจัดการ จึงท�าให้องค์กรไม่แสวงก�าไรมีความเปราะบางจากการถูกใช้เป็นช่องทาง 

ในการฟอกเงิน

325) หน่วยงานก�ากบัดูแลภาคองคก์รไม่แสวงก�าไร (กรมการจดัหางาน กบั ปค.) ทราบดีวา่มีองคก์รไม่แสวงก�าไร 

ท่ีไม่ได้รับอนุญาตด�าเนินงานในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่มีการด�าเนินมาตรการอย่างเพียงพอ 

เ พ่ือจดทะเบียนองค์กรไม่แสวงก�าไรกลุ่มเ ส่ียงให้ถูกต้อง ปค.  เน้นจังหวัดชายแดนภาคใต้เ ป็นพิเศษ 

เ น่ืองจากมีความเ ส่ียงสูงจากการก่อการร้าย แต่ เ น่ืองจากไม่มีการก�ากับดูแลท่ี เหมาะสมและมีจ�านวน 

อ ง ค์ก ร ไ ม่ แ ส ว ง ก�า ไ ร ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ม า ก  จึ ง เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป ร า ะ บ า ง ใ ห้กับ ไ ท ย ม า ก ข้ึ น  

หลังจากการตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย ฝ่ายไทยแจ้งยืนย ันว่าได้เ ร่ิมจัดท�า ร่างกฎหมายท่ีส่งเสริม 

ใหอ้งคก์รไม่แสวงก�าไรมาขออนุญาตใหถู้กตอ้ง

326) การประเมินความเส่ียงปี 2555 ระบุว่ามีองค์กรไม่แสวงก�าไร 3,048 แห่ง ท่ีคนต่างชาติจัดตั้ ง ข้ึน 

หรือเป็นเจา้ของ องค์กรไม่แสวงก�าไรทุกแห่งท่ีด�าเนินการในประเทศไทยสามารถระดมเงินจากต่างประเทศได ้ 

แต่ไม่มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการรับเงินหรือรับบริจาคจากต่างประเทศ กรมการจัดหางานจดทะเบียน 

ให้องคก์รไม่แสวงก�าไรต่างประเทศเพียง 80 แห่ง และก�ากบัตรวจสอบว่ามีการด�าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค ์

ท่ีแจง้ 

327) การแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง. ปี 2558 เพิ่มอ�านาจให้ส�านกังาน ปปง. เรียกให้องคก์รไม่แสวงก�าไรช้ีแจงกิจกรรม 

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ระงับการท�าธุรกรรมสงสัยชั่วคราว และเข้าตรวจสอบในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึน 

ถึงพระอาทิตยต์ก

กำรออกเผยแพร่ให้ควำมรู้เกีย่วกบัควำมเส่ียงให้กบัองค์กรไม่แสวงก�ำไร

328) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปค. และส�านกังาน ปปง. จดัอบรมอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเพื่อใหค้วามรู้วา่องคก์รไม่แสวงก�าไร 

อาจเส่ียงต่อ TF อย่างไร ในปี 2557 ส�านักงาน ปปง.ร่วมมือกบั ปค., สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย 

และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาให้แก่องค์กรไม่แสวงก�าไร 10 คร้ังใน 42 จังหวดั 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 1,032 คน ส�านักงาน ปปง. และปค. แจ้งว่าได้มีการหารือแผนงานเพ่ือเพิ่มกิจกรรมเผยแพร่ 

ในต่างจงัหวดัโดยก�าหนดจากระดบัความเส่ียงของพื้นท่ีและประเภทขององคก์รไม่แสวงก�าไร

329) ปค. จดัการอบรมประจ�าปีเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รไม่แสวงก�าไรทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  

โดยร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยและสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย 

โดยมีองค์กรไม่แสวงก�าไรในพ้ืนท่ีเส่ียงเขา้ร่วมดว้ย ประเทศไทยยืนยนัว่ามีการเผยแพร่ท่ีเน้นพ้ืนท่ีเส่ียงมากข้ึน 

ในระหว่างปี 2558 - ปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรไม่แสวงก�าไรในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

คณะผูป้ระเมินไม่พบหลกัฐานท่ีชัดเจนว่ามีการระบุและจัดกลุ่มเป้าหมายองค์กรไม่แสวงก�าไรท่ีมีความเส่ียง 

ต่อ TF ในระดบัสูงเพ่ือเขา้ร่วมอบรมอยา่งไร ตารางต่อไปน้ีแสดงจ�านวนการอบรมท่ีจดัโดยส�านกังาน ปปง., ปค.  

และกรมการจดัหางานใหก้บัองคก์รไม่แสวงก�าไร
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กำรจดทะเบียนและกำรตรวจสอบองค์กรไม่แสวงก�ำไร

330) ปค. เป็นนายทะเบียนสมาคมและมูลนิธิไทยตามมาตรา 78 และ 110 แห่ง ป.พ.พ. ส่วนองคก์รไม่แสวงก�าไร 

ต่างประเทศต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานในการเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย ตามมาตรา 109  

แห่งป.พ.พ. นายทะเบียนมีอ�านาจก�ากบัดูแลการด�าเนินการของสมาคม และมาตรา 128 ให้อ �านาจนายทะเบียน 

ในการตรวจสอบและก�ากบัดูแล กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกค�าสั่งย �้าให้นายทะเบียนตรวจสอบการด�าเนินการ 
ของสมาคมและมูลนิธิและติดตามกิจกรรมส�าคัญอย่างน้อยปีละคร้ัง ตลอดจนจัดหลักสูตรอบรมทุกปี 

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

331) ในขั้นตอนการจดทะเบียน ทั้ ง ปค. และกรมการจัดหางานตรวจสอบวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย 

ขององคก์รไม่แสวงก�าไรนั้นๆ ตรวจสอบภูมิหลงัของผูเ้ก่ียวขอ้ง และโดยเฉพาะองคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศ  

จะต้องตรวจสอบขีดความสามารถทางการเงินของผูอุ้ปถัมภ์ ในกรณีขององค์กรไม่แสวงก�าไรต่างประเทศ  

กรมการจัดหางานใช้การรับรองเป็นหนังสือจากสถานทูตของประเทศผู ้ให้การสนับสนุน ในบางกรณี  

กรมการจดัหางานส่งเร่ืองไปให้ สมช. ตรวจสอบเพิ่มเติม และหากเป็นเร่ืองการเงิน สมช. ก็จะขอความร่วมมือ 

จากส�านกังาน ปปง.

332) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมว่าดว้ยการเขา้มาด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศ 

ในประเทศไทยก�าหนดให้องค์กรไม่แสวงก�าไรต่างประเทศตอ้งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการฯ  

ทราบทุก 6 เดือน (ขอ้ 14) รายงานน้ีจะตอ้งมีรายงานการด�าเนินงานของมูลนิธิในปีท่ีผ่านมา บญัชีแยกประเภท 

และส�า เนารายงานงบดุล ท่ี รับรองโดยผู ้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญาต และส�า เนารายงานการประชุม 

ของคณะกรรมการบริหาร 

333) อยา่งไรกต็าม ไม่ชดัเจนวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูลการระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ ควบคุม หรือจดัการกิจกรรมหรือไม่  

และสาธารณชนจะเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งไร แมว้า่ประเทศไทยจะไดร้ะบุวา่นายทะเบียนมีอ�านาจในการตรวจสอบมูลนิธิ

ว่าด�า เ นินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แต่ก็ไม่ยืนย ันว่าการตรวจสอบนั้ นรวมถึงการตรวจสอบบัญชี 

อยา่งครบถว้นถูกตอ้งและการใชจ่้ายเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์หรือไม่ 

การอบรมทีจ่ดัโดยส�านักงาน ปปง., ปค. และกรมการจดัหางานให้กบัองค์กรไม่แสวงก�าไร
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334) หลงัจากจดทะเบียนแลว้ องค์กรไม่แสวงก�าไรต่างประเทศตอ้งอยู่ในระยะทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน  

จากนั้ นจึงจะได้รับใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี และหลังจากนั้ นต้องยื่นขอต่อใบอนุญาต องค์กรไม่แสวงก�าไร 

ต่างประเทศท่ีด�า เนินงานในประเทศไทยจะต้องส่งรายงานกิจกรรมกับกรมการจัดหางานทุก 6 เ ดือน 

เพ่ือตรวจสอบในประเด็นท่ีห่วงใย ซ่ึงกรมการจัดหางานอาจแนะน�าให้องค์กรไม่แสวงก�าไรปรับปรุงแก้ไข 

บางประการ หากไม่ปฏิบติัตาม กรมการจดัหางานมีอ�านาจถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม มีจ�านวนการลงโทษ 

ทางปกครองน้อยมากเก่ียวกับเร่ืองการปฏิบัติตาม ยิ่งกว่านั้ น กรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าท่ีเพียง 5 คน 

ในการตรวจสอบองค์กรไม่แสวงก�าไรต่างประเทศ 80 แห่ง ส่วนมากเป็นองค์กรใหญ่ มีหน้าท่ีหลากหลาย  

ในท�านองเดียวกนั ปค. ขาดอ�านาจลงโทษทางปกครององคก์รไม่แสวงก�าไรไทยท่ีฝ่าฝืน

335) ปค. ตรวจสอบจากเอกสารและออกตรวจสอบ ณ ท่ีตั้งองคก์รฯ องคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศส่งรายงาน 

ประจ�าทุกปี ประกอบดว้ยกิจกรรม รายได ้ รายจ่าย และงบดุลท่ีรับรองโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต และส�าเนา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกคร้ังในปีนั้ นๆ นายทะเบียนตรวจสอบรายงานและออกตรวจสอบ  

ณ ท่ีตั้งองคก์รฯ โดยใชว้ธีิสุ่มตรวจตามท่ีจ�าเป็น 

336) กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งย �้ าไปย ังนายทะเบียนให้ตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงก�าไร 

และให้ติดตามการเคล่ือนไหวส�าคัญๆ อย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง หากพบว่าองค์กรไม่แสวงก�าไร 

เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีผิดระเบียบหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

หรือยติุการด�าเนินงานมานานเกิน 2 ปี ให้นายทะเบียนหรือพนกังานอยัการมีอ�านาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพ่ือพิจารณา 

สัง่ใหป้ลดผูบ้ริหารหรือยบุองคก์รไม่แสวงก�าไรนั้นตาม ป.พ.พ. (มาตรา 131) 

337) ตั้งแต่ปี 2557 - ปี 2558 มีการร้องทุกขก์ล่าวโทษ 7 มูลนิธิและ 4 สมาคมท่ีไม่ด�าเนินการตามระเบียบควบคุมการปฏิบติังาน 

ของมูลนิธิและสมาคม ขณะเดียวกนัมีการลงโทษมูลนิธิ 13 แห่ง และสมาคม 21 แห่งท่ีไม่จดทะเบียนแต่งตั้ง 

หรือเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดหรือไม่แจง้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบ

การอบรมทีจ่ดัโดยส�านักงาน ปปง., ปค. และกรมการจดัหางานให้กบัองค์กรไม่แสวงก�าไร

338) นอกจาก ปค. และกรมการจดัหางาน สมช. มีบทบาทส�าคญัเช่นกนัในการติดตามกิจกรรมขององคก์รไมแ่สวงก�าไร 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอ�านาจหน้าท่ีในการดูแลปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมช.  

เป็นผูป้ระสานงานหลกัในจงัหวดัเหล่าน้ี สมช. ใชก้รอบการด�าเนินงาน 2 ชุด ชุดหน่ึงท�าหนา้ท่ีประสานการท�างาน 



111

ระหวา่งภาครัฐกบัองคก์รไม่แสวงก�าไรและประเมินความมัน่คง ติดตามกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงก�าไรต่างประเทศ 

ท่ีด�าเนินงานในประเทศไทย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา มีคณะท�างาน 1 ชุดท่ีประชุมทุกเดือนเพ่ือหารือ 

เร่ืองท่ีเป็นประเด็นอ่อนไหว รวมถึงเงินบริจาคจากต่างประเทศ โดยมีผูอ้ �านวยการส�านักความมั่นคงจังหวดั 

ชายแดนภาคใตแ้ละชนต่างวฒันธรรมของ สมช. เป็นหวัหนา้คณะท�างาน

339) ไม่มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีการก่อการร้ายหรือ TF ท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรไม่แสวงก�าไรในประเทศไทย  

ปค.แบ่งปันขอ้มูลให้กบัส�านกังาน ปปง. สขช. และหน่วยงานความมัน่คงในการตรวจสอบขอ้มูลและพฤติการณ์ 

ของบุคคลท่ีเป็นกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ หน่วยงานความมัน่คงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระสานงาน 

กบัส�านกังาน ปปง. เพื่อก�าหนดเป้าหมายในการติดตามในเร่ืองส�าคญัๆ

กำรยดึอำยดัทรัพย์สินและเคร่ืองมือทีเ่กีย่วกบั TF

340) ประเทศไทยไม่ เคยอาย ัดทรัพย์สินใดๆ ของบุคคลท่ี ถูกก�าหนดตามมติคณะมนตรีความมั่นคง 

แห่งสหประชาชาติและยงัไม่เคยด�าเนินการตามค�าขอของต่างประเทศภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง 

แห่งสหประชาชาติท่ี 1373 อยา่งไรกต็าม ไทยไดอ้ายดัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก�าหนด 35 รายจากทั้งหมด 83 ราย  

หลังจากการอายดัแล้ว มีการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดูว่าความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 

ของบุคคลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรหรือไม่ 

341) มี 3 คดีท่ีมีการตรวจสอบทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก�าหนดและเห็นสมควรใช้มาตรการยึดทรัพยช์ั่วคราว 

เน่ืองจากความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายหรือ TF (ตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน ม.3 (8)) ในเดือนกันยายนปี 2558  

ส�านกังาน ปปง. ยืน่ค �าร้องต่อพนกังานอยัการ เพื่อใหพ้ิจารณายืน่ค �าร้องต่อศาล ศาลแพง่สัง่ใหริ้บบญัชีธนาคาร 2 บญัชี 

ของบุคคลท่ีถูกก�าหนด 2 รายในเดือนมีนาคม ปี 2559 ส่วนอีกหน่ึงคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล

ควำมสอดคล้องของมำตรกำร ปกร. กบัสภำพควำมเส่ียง TF โดยรวม

342) โดยทั่วไป ประเทศไทยด�า เนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี  1267  

ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เ ม่ือพิจารณาว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบเปิด  

ประกอบกบัมีชายแดนยาวและปัจจยัท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาค ประเทศไทยก็ควรเน้นการด�าเนินมาตรการ 

ลงโทษทางการเ งินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดท่ีเ ก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ 

และการโอนเงินไป-มาของกลุ่มน้ีให้มากข้ึน ในเร่ืองน้ี หน่วยงานไทยจะต้องเน้นความเส่ียงท่ีนอกเหนือ 

ไปจากภาคการธนาคาร โดยส�านักงาน ปปง. กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนก็ต้องเพิ่มความระวัง 

ในการด�าเนินการตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1267 การปรับปรุงขอ้มูลและแนวทาง 

ความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบส�าคญัในการเพิ่มประสิทธิผลในเร่ืองน้ี 

343) การใช้มาตรการอายดัธุรกรรมตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 สอดคล้อง 

กับสภาพความเส่ียงของประเทศไทย บุคคลท่ีถูกก�าหนดทั้งหมดเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก่อการร้ายในจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้คณะผูป้ระเมินไดรั้บแจง้วา่หน่วยงานไทยก�าลงัพยายามแกไ้ขปัญหาในเชิงการเมือง
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344) การประเมินความเส่ียงระดบัชาติปี 2555 และร่างสรุปประเมินความเส่ียงปี 2559 ช้ีว่าองคก์รไม่แสวงก�าไร 

มีความเส่ียงสูงจากการถูกใชใ้นการ TF หน่วยงานไทยแสดงให้เห็นว่าไดจ้บัตาองคก์รไม่แสวงก�าไรท่ีด�าเนินการ 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างจริงจงั การติดตามองค์กรไม่แสวงก�าไรในพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นไปตามความเส่ียง  

ปค. และกรมการจัดหางานต้องด�าเนินการตรวจสอบองค์กรไม่แสวงก�าไรท่ีเส่ียงด้าน TF อย่างต่อเน่ือง  

เ พ่ือเน้นการก�ากับดูแลและการเผยแพร่ให้ความรู้ตามระดับของความเส่ียงส่วนหน่ึงเ น่ืองจากมีปัญหา 

จ�านวนบุคลากรจ�ากัด หน่วยงานไทยจะตอ้งมีมาตรการเพ่ิมเติมเก่ียวกับองค์กรไม่แสวงก�าไรท่ีไม่จดทะเบียน 

หรือไม่ไดรั้บอนุญาต และประเมินความเส่ียงขององคก์รฯ ท่ีจะถูกใชใ้นการ TF

สรุปประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่10

345) ประสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่10 ของไทยอยู่ในระดบัปานกลาง
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่11 (มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินกบับุคคลทีถู่กก�ำหนดเกีย่วกบั PF)

346) ในเดือนตุลาคมปี 2559 ประเทศไทยออกกฎหมายฉบับประมวลใหม่ (พระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง  

(พ.ร.บ. ปกอ.)) เพ่ือต่อตา้น PF ไม่ว่าจะกระท�าโดยรัฐและไม่ใช่รัฐ แต่อยา่งไรก็ตาม กฎหมายน้ียงัไม่มีผลบงัคบั  

ณ เวลาท่ีส้ินสุดการประเมินประเทศไทย กฎหมายน้ีบญัญติับทลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดตามบญัชี 

รายช่ือตามขอ้แนะน�าท่ี 7 รวมทั้ งห้ามให้เงินทุนและบริการต่างๆ และให้อายดัทรัพยสิ์นท่ีบุคคลหรือองค์กร 

ท่ีถูกก�าหนดครอบครองหรือควบคุม รวมทั้ งผูก้ระท�าการแทน กฎหมายใหม่น้ีก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

และบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอ่ืนทั้ งหมดในประเทศไทยต้องมีหน้าท่ีในการอายดัทรัพย์สินโดยไม่ชักช้า 

ตามขอ้แนะน�าท่ี 7

347) พ.ร.บ. ปกอ. ฉบบัใหม่มีขอ้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดมากกว่าท่ีก�าหนด 

ในขอ้แนะน�าของ FATF ขอ้ท่ี 7 โดยรวมถึงความผิดอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ 

ท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบติัตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1540  

(การสนับสนุนทางการเ งินแก่การแพร่ขยายอาวุธ ท่ี มีอานุภาพท�าลายล้างสูงโดยผู ้กระท�า ท่ีไม่ใช่ รัฐ)  

ตามกลไกดงักล่าวน้ี รวมถึงการก�าหนดให้ PF เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินและก�าหนดหน้าท่ีรายงานธุรกรรม 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

348) กระบวนการระหวา่งหน่วยงานของไทยด�าเนินการไดดี้ในอนัท่ีจะสนบัสนุนการเตรียมการรองรับกฎหมายใหม่ 

และสนับสนุนการด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือต่อต้าน PF ประเทศไทย 

ไดห้ารือกบัสหประชาชาติ องคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รภูมิภาคในขณะท่ีวางกรอบกฎหมาย ปกอ.

บริบท

349) ประเทศไทยเผชิญกบัการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูงและจุดเปราะบางในเร่ือง PF สาเหตุใหญ่ 

เน่ืองจากท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ซ่ึงไทยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของภูมิภาค มีจุดเปราะบางจากการเป็นทางผ่าน 

และการขนส่งสินคา้ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และปริมาณการคา้กบัเกาหลีเหนือ ประเทศไทยไดด้�าเนินการ 

หลายประการเพ่ือท�าความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีความสัมพนัธ์ทางการคา้และเศรษฐกิจกบัเกาหลีเหนือและอิหร่าน  

หน่วยงานไทยไดป้ระเมินจุดเปราะบางในเร่ือง PF รวมถึงการหลีกเล่ียงมาตรการลงโทษ โดยบุคคลและองคก์ร 

ท่ีสหประชาชาติประกาศก�าหนดในเร่ืองการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง แต่ไม่ชัดเจนว่า 

หน่วยงานเข้าใจตรงกันหรือไม่ว่าการค้าและการลงทุนกับเกาหลีเหนืออาจเป็นประเด็นให้เกิดการหลีกเล่ียง 

มาตรการลงโทษได ้(บทท่ี 1 ของรายงานน้ีอธิบายเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัอิหร่านหรือเกาหลีเหนือ)

350) ประเทศไทยด�าเนินการหลายประการเพ่ือวางระบบควบคุมการคา้ในรายการสินคา้ท่ีอ่อนไหวต่อการแพร่ 

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง รวมทั้ งการค้าสินค้ายุทธภัณฑ์ ประเทศไทยใช้กฏหมายหลายฉบับ 

ในการอนุญาตให้ส่งออก-น�าเขา้ และขนส่งวตัถุนิวเคลียร์ เคมี ชีวภาพ และยทุโธปกรณ์ต่างๆ หน่วยงานบงัคบัใช ้

กฎหมายมีฐานกฎหมายและกลไกท่ีจ�าเป็นในการคน้ กกั และยดึสินคา้ตอ้งสงสยั
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351) ประเทศไทยตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งออกสินคา้ท่ีใชไ้ดส้องทางโดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธาน และมีกระทรวงและหน่วยงานหลกัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม ประเทศไทยประกาศรายการสินคา้ 

ท่ีใช้ได้สองทางและการควบคุมท่ี เ ก่ียวข้อง การจัดท�ารายการฯ อ้างอิงจากบัญชีของ EU และข้อมูล 

จากกรอบความร่วมมือต่างๆ ในปลายปี 2558 พณ. ออกประกาศเพ่ือก�าหนดให้สินคา้ท่ีใชไ้ดส้องทางเป็นสินคา้ 

ท่ีต้องขออนุญาตส่งออกกับก�าหนดสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

เม่ือประกอบกบัการเพิ่มอ�านาจศุลกากรมากข้ึนจึงดูเหมือนวา่จะท�าใหป้ระเทศไทยมีกรอบท่ีเขม้แขง็ในการก�ากบัดูแล

การคา้สินคา้ท่ีใชไ้ดส้องทาง

กำรด�ำเนินมำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินทีเ่กีย่วกบั PF โดยไม่ชักช้ำ 

352) ประเทศไทยมีกลไกการประสานระดบันโยบายท่ีเขม้แข็งในดา้นการต่อตา้นการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 

ท�าลายลา้งสูง รวมทั้ง PF (ดู IO 1) คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ขยายอาวธุ 

ท่ี มีอานุภาพท�าลายล้างสูงได้รับการแต่งตั้ งในปี 2554 เ พ่ือท�าหน้าท่ี เป็นกลไกหลักในการวางนโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ ท่ี เ ก่ี ยวกับการด�า เ นินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชา ติ 

ในเร่ืองการต่อต้านอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง โดยมีส�านักงาน ปปง.เป็นกรรมการในอนุกรรมการฯ  

ดงักล่าวดว้ย

353) ในกลางปี 2559 ประเทศไทยเร่ิมใช้กลไกของเว็บไซต์ส�านักงาน ปปง. เพ่ือเผยแพร่การก�าหนดรายช่ือ 

ของสหประชาชาติท่ีเ ก่ียวกับอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ซ่ึงเป็นกลไกเดียวกับมติ 1267 และ 1373  

เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานสามารถรับทราบขอ้มูลมาตรการลงโทษไดจ้ากท่ีเดียวกนั

354) ประเทศไทยพยายามใชก้ลไกอ่ืนๆ ก่อนท่ีกฎหมาย ปกอ. มีผลบงัคบัใช ้โดยส�านกังาน ปปง. ออกค�าแนะน�าต่างๆ 

ให้แก่ผูมี้หน้าท่ีรายงานเพ่ือเตรียมการด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือป้องกนั PF  

จากการท่ีหลายภาคส่วนไดเ้ร่ิมคดักรองลูกคา้และฐานขอ้มูลการท�าธุรกรรมเพ่ือติดตามตรวจสอบการข้ึนบญัชี 

อิหร่านและเกาหลีเหนือของสหประชาชาติ จึงท�าใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน

355) เพ่ือเตรียมการก่อนการออก กม. ปกอ. ส�านักงาน ปปง. ออกเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการของผูมี้หน้าท่ีรายงาน ส�านักงานฯ ไดแ้กไ้ขกระบวนการก�ากบัดูแลเพ่ือสนับสนุน 

การตรวจสอบการปฏิบติัในอนาคต

356) จะตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดความเส่ียงและจุดเปราะบางในดา้น PF และตวัอย่างการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษ 

เพ่ือช่วยให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานสามารถด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั PF  

ใหม่น้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

มำตรกำรเฝ้ำระวงั

357) ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวงับางส่วนท่ีสูงกวา่ขอ้แนะน�าท่ี 7 ท�าใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน
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358) ในกลางปี 2557 มีเรือท่ีสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือของสหประชาชาติเขา้มาในน่านน�้าไทย   

จากการขอความร่วมมือของต่างประเทศ เรือล�านั้นจึงไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในน่านน�้ าไทย ไม่ไดเ้ขา้เทียบท่า 

หรือรับบริการใดๆ 

359) ประเทศไทยมีประสบการณ์ตรงในการใช้ศุลกากรและอ�านาจอ่ืนๆ เพ่ือห้ามการส่งอาวุธท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

ประเทศท่ีถูกคว �่าบาตร (อิหร่านและเกาหลีเหนือ) ในปลายปี 2552 หน่วยงานไทยห้ามการขนส่งอาวุธจ�านวนมาก 

จากเกาหลีเหนือท่ีก�าลงัใช้ไทยเป็นทางผ่านซ่ึงเป็นการละเมิดมาตรการคว �่าบาตรของสหประชาชาติ นอกจากน้ี  

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจยงัไดจ้บักมุลูกเรือและริบอาวธุดว้ย

360) การก�ากบัดูแลของส�านกังาน ปปง. ไดร้วมถึงการตรวจสอบระหวา่งการตรวจ on-site วา่มีธนาคารตวัแทนใด

ด�าเนินการหรือจดัตั้งในเกาหลีเหนือหรือไม่

กำรตรวจสอบทรัพย์สินและเงินทุนทีถ่อืครองโดยบุคคล/องค์กรทีถู่กก�ำหนดและข้อห้ำม

361) ณ ช่วงท่ีเขา้ตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย สถาบนัการเงินของไทยไม่พบทรัพยสิ์นหรือเงินทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนด

362) ไม่มีการอายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั PF ตามมาตรการลงโทษทางการเงินของสหประชาชาติเน่ืองจากกฎหมาย ปกอ.  

ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

363) ในกลางปี 2559 ส�านักงาน ปปง.ได้รับค�าขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั 

การท�าธุรกรรมท่ีท�าผ่านธนาคารไทยซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับบริษัทท่ีถูกข้ึนบัญชีรายช่ือตามข้อมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติท่ี 1718 ส�านักงาน ปปง. จึงได้ใช้อ �านาจในการก�ากับตรวจสอบ เก็บข้อมูล 

การท�าธุรกรรมและการท�า CDD และก�าลงัประสานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของสถำบันกำรเงินและ DNFPBs

364) ผูมี้หน้าท่ีรายงานและบุคคล/องค์กรอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ขาดข้อ มูลอย่าง เ พียงพอในเ ร่ือง จุด เปราะบางและเทคนิคต่ างๆ  ในการหลีก เ ล่ียงมาตรการลงโทษ 

ข้อมูลเฉพาะของประเทศเ ก่ียวกับจุดเปราะบางและแนวโน้มด้าน PF มีความส�าคัญต่อการสนับสนุน 

ใหก้ารด�าเนินงานเกิดประสิทธิผล

365) ประเทศไทยเร่ิมประสานกบัภาคเอกชนในตน้ปี 2559 ก่อนการออกกฎหมายและระเบียบในการด�าเนิน 

มาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดเพ่ือต่อตา้น PF มีการออกแนวทางให้กบัผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

ในเดือนมกราคม 2559 โดยจัดท�าเป็นหนังสือเวียน ข้อสั่งการดังกล่าวมาจากการท่ี กต. ได้รับอนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรีให้สั่งด�าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแทนกฎหมาย ปกอ. 

ท่ียงัไม่ประกาศใช ้
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366) ในกลางปี 2559 ส�านกังาน ปปง.และหน่วยงานอ่ืนๆ ไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการส�าหรับสถาบนัการเงิน 

และ DNFBPs ในเร่ืองต่างๆ รวมทั้ งมาตรฐานสากลในเร่ือง PF การเลือกตวัช้ีวดัท่ีส�าหรับส่ิงท่ีตอ้งเฝ้าระวงั  

(ท่ีได้จากเอกสารของคณะกรรมการสหประชาชาติ) และการช้ีแจงแนวทางการด�าเนินการตามความเส่ียง 

และตามบญัชีรายช่ือท่ีเก่ียวกับ PF ในเวลานั้น หน่วยงานไทยได้ออกแนวทางปฏิบติัให้กับผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

ในเร่ืองขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเทียบกับบัญชีรายช่ือของสหประชาชาติท่ีเ ก่ียวกับอาวุธ 

ท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง ในกรณีท่ีสงสัยว่าพบองคก์รท่ีถูกก�าหนดรายช่ือตามมติ 2231 หรือ 2270 หรือกิจกรรม 

ท่ีถูกห้ามด�าเนินการ ผูมี้หน้าท่ีรายงานต้องปฏิเสธการท�าธุรกรรมและรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ต่อส�านกังาน ปปง.

367) ในอนาคต จะเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดตามมาตรการลงโทษทางการเงิน 

กับบุคคลท่ีถูกก�าหนดและระเบียบเร่ืองการค้าสินค้าท่ีใช้ได้สองทางท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลแนวโน้มกิจกรรม 

การส่งออกซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นการระบุเหตุการหลีกเล่ียงมาตรการลงโทษท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

กำรก�ำกบัและติดตำมกำรปฏิบัติโดยหน่วยงำน

368) ส�านักงาน ปปง. แนะน�าให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานก�าหนดหน้าท่ีเก่ียวกบั PF ในนโยบายภายใน และประเมิน 

ความเส่ียงท่ีเ ก่ียวข้องกับ PF โดยผนวกเป็นการประเมินความเส่ียงในระดับกิจการ ผู ้มีหน้าท่ีรายงาน 

ตอ้งส่งเอกสารนโยบายและกระบวนการปฏิบติัไปยงัส�านกังาน ปปง. เจา้หนา้ท่ีตรวจประเมินจากเอกสาร (offsite)  

จะวิเคราะห์และประเมินระดับความเส่ียงของผูมี้หน้าท่ีรายงานในระดับหน่วยงาน ในขั้นตอนน้ี เจ้าหน้าท่ี 

ของส�านักงาน ปปง. อาจขอให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานช้ีแจงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจน  

หรือให้รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการโดยอาจเป็นการสอบถามกบัพนกังานของผูมี้หน้าท่ีรายงานหรือส่งค�าช้ีแจง 

เป็นหนังสือไปยงัส�านักงาน ปปง. จากนั้นจึงมีการสรุปผลและใช้ในการก�าหนดขอบเขตการออกตรวจ on-site  

และใหส้�านกังาน ปปง.ใชว้างแผนการด�าเนินการตามความเส่ียงต่อไป

369) ในระหว่างการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการและการประสานอ่ืนๆ กับผูมี้หน้าท่ีรายงานในระหว่างปี 2559 

ส�านักงาน ปปง. แจ้งสถาบันการเงินให้ทบทวนนโยบายภายในให้ครอบคลุมหน้าท่ีตามข้อมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1718, 2270 และ 2231 โดยนโยบายภายในต้องมีเร่ืองการอายดัทรัพย์สิน 

ของบุคคลท่ีถูกก�าหนด รวมทั้งทรัพยสิ์นในความควบคุมหรือสัง่การของบุคคลนั้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

370) กองก�ากับและตรวจสอบ ส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการหลายประการเพ่ือเตรียมการติดตามประเมิน 

และการก�ากับดูแลการด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนดเก่ียวกับ PF ในช่วงปี 2559  

ส�านักงาน ปปง.เตรียมทบทวนรายการตรวจสอบให้รวมถึงขั้นตอนในการด�าเนินการตามข้อมติคณะมนตรี 

ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง โดยอา้งอิงจากกฎกระทรวง CDD  

และประกาศส�านักงาน ปปง. เร่ืองแนวทางการก�าหนดปัจจัยเพ่ือพิจารณาความเส่ียงของลูกคา้เก่ียวกับพ้ืนท่ี 

หรือประเทศ 

371) วิ ธีการของส�านักงาน ปปง. เ พ่ือวางแผนและเป้าหมายในการก�ากับตามความเส่ียงประกอบด้วย 

การเกบ็รวบรวมและพิจารณาขอ้มูลและข่าวกรองท่ีเก่ียวกบั ML/TF และ PF จากแหล่งขอ้มูลเปิดและปิด
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สรุปประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่11

ประเทศไทยมปีระสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่ 11  ในระดบัต�า่
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บทที ่5 มาตรการป้องกนั

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

372) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีไดแ้ก่ IO.4 ขอ้แนะน�าขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินประสิทธิผล

ในส่วนน้ีคือขอ้ 9 - 23

ข้อค้นพบส�ำคญั

ควรเพิ่มกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัขอ้ก�าหนดดา้น AML/CFT และความเส่ียงดา้น ML/TF ให้แก่สถาบนั 
การเงินและธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBP) ความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ปปง. และสมาคม 

ของภาคธุรกิจเป็นจุดแข็ง ภาคธุรกิจยงัไม่ได้รับข้อมูลความเส่ียงเฉพาะด้าน ซ่ึงท�าให้การด�าเนินการ 
ตามความเส่ียงของสถาบันการเงิน และ DNFBP เป็นไปได้ยาก ธนาคารต่างชาติ และบริษทัหลกัทรัพย ์ 
มีความเขา้ใจความเส่ียงดา้น ML/FT มากท่ีสุด รองลงมาคือธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ส�าหรับภาคอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะกลุ่ม DNFBP มีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด

มีมาตรการป้องกนัดา้น AML/CFT แมว้่าจะมีขอ้บกพร่องในกฎ ระเบียบบางขอ้ รวมถึงความไม่ครอบคลุม 
ของสถาบนัการเงินและ DNFBPs บางประเภท การไม่มีประมวลกฎหมายและระเบียบ ความแตกต่างกนั 
ของข้อแนะน�า ความไม่ชัดเจน และการขัดกันของประกาศและแนวทางปฏิบัติ ท�าให้สถาบันการเงิน 
และ DNFBPs ไม่เขา้ใจภารกิจดา้น AML/CFT ดีนกั (เช่นความเส่ียงสูงและการท�า CDD แบบเขม้)

ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ธนาคารต่างชาติ และบริษัทหลักทรัพย์ มีระบบและการก�ากับดูแล 
ดา้น AML/CFT ดีท่ีสุด แต่ในภาคการเงินอ่ืนและ DNFBPs ยงัต�่ามาก ยกเวน้ธนาคารพาณิชย ์ และบริษทั 
หลักทรัพย์พบว่าการปฏิบัติ เ ร่ือง  CDD ของก ลุ่มผู ้มีหน้า ท่ีรายงานยังไ ม่ เ ป็นมาตรฐานเ ดียวกัน  
และยงัมีการพึ่งพาขอ้มูลทางทะเบียน และการรับรองตนเองของลูกคา้มากเกินไป

ส�านักงาน ปปง. มีบทบาทมากในการตีความขอ้ก�าหนดดา้นการรายงานธุรกรรมสงสัย และการแจง้กลบัไป 
ยงัผูมี้หน้าท่ีรายงาน ซ่ึงท�าให้การรายงานมีคุณภาพดีข้ึนอย่างมากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามแต่ละ 
ภาคธุรกิจยงัเขา้ใจ และปฏิบติัไดไ้ม่เท่าเทียมกนัในดา้นกระบวนการรายงาน ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของรายงาน
ธุรกรรมสงสยั บางภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงยงัไม่มีการรายงาน เช่น นายหนา้อสงัหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจท่ีมีการก�ากับดูแลด้านเสถียรภาพเขา้ใจความจ�าเป็นของการมีระบบควบคุมภายในเพ่ือส่งเสริม 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีดีมากกว่า  ส่วนกิจกรรมอ่ืนท่ี เ ก่ียวกับการค้าและการธนาคารตัวแทน 

แมจ้ะท�าไดดี้ข้ึนแต่กย็งัอ่อนแออยู่

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• เพ่ิมทนายความและนักบัญชี (รวมถึงผูต้รวจสอบบัญชี) และสถาบันการเงินประเภทอ่ืนเป็นผูมี้หน้าท่ี 
 รายงาน โดยก�าหนดหนา้ท่ีตามผลการประเมินความเส่ียง
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• ปรับปรุงขอ้บกพร่องดา้นกรอบกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบั CDD PEPs การธนาคาร 
 ตวัแทน และการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

• จดัท�าประมวลระเบียบ แนวทางปฏิบติั และขอ้แนะน�าการปฏิบติัเพ่ือให้สถาบนัการเงินและธุรกิจท่ีไม่ใช่ 
 สถาบนัการเงินเขา้ใจรายละเอียดของขอ้ก�าหนดดา้น AML/CFT และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

• จัดท�าโครงการ และเพิ่มอัตราก�าลังในการเผยแพร่ความเส่ียงด้าน ML/TF ให้กับผู ้มีหน้าท่ีรายงาน 
 ทุกประเภทเพื่อใหเ้ขา้ใจความเส่ียงของภาคธุรกิจของตน

• ควรด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส�านักงาน ปปง. ในเร่ืองการประเมิน 

 ความเส่ียงด้าน ML/TF รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และมุ่งเน้นไปท่ีธุรกิจ 
 ท่ีมีความเส่ียงสูง พร้อมกับธุรกิจประเภทอ่ืน เช่น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทนายความ เป็นต้น  
 และควรรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากท่ีสุด รวมถึงตวัผูมี้หน้าท่ีรายงาน  
 สมาคมของภาคธุรกิจ หน่วยก�ากบัดูแล หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้

• ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานทุกประเภทเพ่ิมมาตรการบรรเทาความเส่ียงในประเด็นท่ีมีความเส่ียงสูง  
 และให้แนวทางปฏิบัติท่ีปฏิบัติได้จริงกับแต่ละภาคธุรกิจ พร้อมกับด�าเนินการก�ากับเฉพาะประเด็น  

 โดยควรมุ่งไปท่ีการระบุประเด็นท่ีมีความเส่ียงด้าน ML/TF สูง การควบคุมการปฏิบติัตามขอ้ก �าหนด 
 ด้าน CDD (รวมถึง PEPs) ในธุรกิจขนาดใหญ่ การหลบหนีภาษี CDD นิติบุคคล และมีโครงสร้าง 
 การถือหุ้นท่ีซับซ้อน การท�า CDD และการท�าธุรกรรมโดยอาศยัเทคโนโลยีใหม่ การธนาคารตวัแทน  
 การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบริการธุรกรรมระหวา่งประเทศ (Trade Finance)

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัองค์กรของภาคธุรกิจ (เช่น สมาคมธนาคาร) เพ่ือช่วยเผยแพร่ขอ้มูลความเส่ียง 

 ดา้น ML/TF หนา้ท่ีดา้น AML/CFT และแนวทางปฏิบติัท่ีดี

• สนับสนุนภาคธุรกิจและสถาบันการเงินในการได้มาซ่ึงข้อมูลส�าหรับการระบุตัว PEPs และข้อมูล 
 การมีอ�านาจควบคุมในกรณีเจา้ของผูรั้บประโยชน์ท่ีถูกตอ้ง และการก�ากบัการปฏิบติัดา้นมาตรการลงโทษ 
 ทางการเงินโดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบั Trade Finance ทุกรายตอ้งตรวจสอบรายช่ือลูกคา้

• ส�านักงาน ปปง. ธปท. และหน่วยงานอ่ืนๆ ควรจดัตั้งหน่วยงานร่วมเพ่ือพิจารณาความเส่ียงดา้น ML/TF  
 ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ และใหแ้นวทางปฏิบติักบัสถาบนัการเงินและธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน  
 รวมถึงผูมี้หนา้ท่ีรายงานอ่ืนๆ ท่ีจดัท�าเทคโนโลยเีหล่านั้น
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ประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่4 (มำตรกำรป้องกนั)

ภูมิหลงัและบริบท

มำตรกำรป้องกนัและแนวทำงปฏิบัติ

373) พ.ร.บ. ปปง. ซ่ึงแกไ้ขคร้ังล่าสุดในปี 2558 บญัญติัหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัในดา้น AML/CFT  

ของประเทศไทย พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดนิยามผู ้มีหน้าท่ีรายงานและข้อก�าหนดเร่ืองการระบุตัวตนลูกค้า,  

การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยและการรายงานการท�าธุรกรรม, การเก็บรักษาเอกสาร และบทลงโทษ 

หากฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปปง. (รวมทั้ งระเบียบท่ีเ ก่ียวข้อง) รายละเอียดเ ร่ืองการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ก�าหนดอยู่ในระเบียบท่ีออกภายใต ้ พ.ร.บ. ปปง. นอกจากน้ี พ.ร.บ. ปปง.  

ยงัก�าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของส�านกังาน ปปง., คณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม

374) ประเทศไทยออกกฎกระทรวงภายใต ้ พ.ร.บ. ปปง.ดงัน้ี: i) กฎกระทรวง ฉ. 1 (พ.ศ. 2543) ก�าหนดใหธุ้รกิจ  

4 ประเภทเป็นสถาบนัการเงิน ส่วนกฎกระทรวง ฉ. ท่ี 11 เพ่ิมธุรกิจอีก 2 ประเภทให้เป็นสถาบนัการเงิน; ii)  

กฎกระทรวง ฉ. 5 ยกเวน้การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยของลูกคา้บางประเภท และ iii) กฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (ปพ.ศ. 2556) (กฎกระทรวง CDD) ส�าหรับสถาบนัการเงิน 

แต่ไม่รวมถึง DNFBPs กฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงลูกค้า, มาตรการ CDD,  

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, มาตรการตรวจสอบธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ, การควบคุมภายใน 

และการ เก็บ รักษา เอกสารข้อ มูล  CDD ส�าห รับผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน 23 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  

เ ร่ืองวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (พ.ศ. 2556) เพ่ิมเติม 

ขอ้ก�าหนดการท�า CDD เบ้ืองตน้ให้ครอบคลุมสถาบนัการเงินและ DNFBPs ทั้งหมดภายใตก้ฎหมายฟอกเงิน  

ขอ้ก�าหนดในการท�า CDD ตามประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี แต่กไ็ม่สมบูรณ์เท่ากบัขอ้ก�าหนดในกฎกระทรวง CDD

375) ส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานก�ากบัดูแลภาคธุรกิจ (ธปท., ส�านกังาน ก.ล.ต., สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) เป็นตน้)  

ออกประกาศท่ีมีสภาพบังคบัและก�าหนดหน้าท่ีเก่ียวกับ AML/CFT เพิ่มเติม เช่น ประกาศส�านักงาน ปปง.  

เร่ือง แนวทางในการก�าหนดปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต�่า, ประกาศส�านกังาน ปปง.  

เ ร่ือง บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง, ประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 7/2559 เร่ืองหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 

หรือการรับเงินจากประชาชน, ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 35/2556  เร่ืองมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างการบริหารงานระบบงานและการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นตน้

376) ยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองความครอบคลุมของสถาบนัการเงินและ DNFBPs ส�าหรับภาคสถาบนัการเงิน  

คือ ขาดบริษทัลิสซ่ิง สถานรับจ�าน�า และสหกรณ์ท่ีมีทุนประกอบการต�่ากว่า 2 ลา้นบาท แต่ภาคส่วนน้ีมีสัดส่วน 

23 การท�า CDD ของผูมี้หน้าท่ีรายงาน หมายความรวมถึงสถาบนัการเงินทุกประเภท (ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัประกนัชีวิต/ 

 ประกนัวนิาศภยั สหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินการมากกวา่ 2 ลา้นบาท, นิติบุคคลท่ีท�าธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง, บริษทัเงินทุน,  

 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์) และธุรกิจ/ผูป้ระกอบอาชีพตาม ม. 16(1) (ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาการลงทุนและธุรกิจใหค้ �าปรึกษาในการเคล่ือนยา้ยเงินทุน) และ ม.16 (9)  

 (ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน)
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24 สถาบนัการเงินประเภทอ่ืนและ DNFBPs รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินการน้อยกว่า 2 ลา้นบาท, บริษทัลิสซ่ิง, ผูค้า้ทองค�าและอญัมณี, นายหน้า 

 และตวัแทนอสงัหาริมทรัพย์

เพียงกว่า 2% ของทรัพยสิ์นในภาคการเงินทั้งหมด การประเมินความเส่ียงปี 2559 ระบุความเส่ียงของบริษทั 

ให้เช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นบริษัทเช่าซ้ือรายย่อยและไม่อยู่ในกรอบมาตรฐาน FATF ส่วนในกลุ่ม DNFBPs  

มีเพียงผูค้า้ทองค�าและอญัมณี และนายหนา้คา้อสังหาริมทรัพยเ์ป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงาน และมีหนา้ท่ีในการระบุตวัตน 

ลูกคา้ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี และหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีบญัญติัใน พ.ร.บ. ปปง. แต่ไม่รวมการท�า CDD  

เชิงลึก ส�าหรับนักกฎหมาย, ผูรั้บรองลายมือช่ือ, นักบญัชี และผูต้รวจสอบบญัชีไม่อยู่ภายใตก้รอบ AML/CFT  

ซ่ึงถือเป็นขอ้บกพร่องส�าคญั

377) ส�านกังาน ปปง. ยงัไดอ้อกแนวทางปฏิบติัใหก้บัผูมี้หนา้ท่ีรายงานซ่ึงช่วยใหแ้ต่ละภาคส่วนสามารถท�าหนา้ท่ี 

ตามบทบญัญติั AML/CFT ได ้ ตวัอยา่งเช่น แนวทางปฏิบติัของส�านกังาน ปปง. เร่ืองการท�า CDD ของผูมี้หนา้ท่ี 

รายงาน15 ประเภท

กำรเข้ำใจควำมเส่ียง ML/TF และหน้ำทีด้่ำน AML/CFT และกำรด�ำเนินมำตรกำรลดควำมเส่ียง

378) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานไดรั้บขอ้มูลส�าคญับางส่วนในเร่ืองความเส่ียงของประเทศ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล 

ความเส่ียงแบบสมบูรณ์ ท�าให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานขาดความเขา้ใจเร่ือง ML/TF รายงานการประเมินความเส่ียง 

ปี 2555 ท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงานได้รับเป็นฉบับย่อ และให้ข้อมูลความเส่ียงท่ีส�าคัญบางประการ อย่างไรก็ตาม  

รายงานน้ีเป็นการประเมินในภาพใหญ่และขาดรายละเอียดจ�านวนมากเก่ียวกับองค์ประกอบความเส่ียงต่างๆ  

ท่ีเ ก่ียวข้องกับอาชญากรรมแต่ละประเภท ความเส่ียงรายภาคธุรกิจ เป็นต้น ผูมี้หน้าท่ีรายงานจ�านวนมาก 

ส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียงปี 2559 แต่ผลประเมินอย่างละเอียดนั้นยงัไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ไดส่้ง 

ให้ภาคธุรกิจ ณ ช่วงของการเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย ย ังไม่มีการประเมินความเส่ียง ML/TF  

ของแต่ละภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของไทย และไม่ค่อยมีการเผยแพร่รายงานการประเมินภัยคุกคาม 

ท่ีช่วยให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีมีอยู่หรือท่ีเพิ่งเกิดข้ึน (เช่น การทุจริต, TF, อาชญากรรมท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร,  

ค ว า ม ผิด ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ,  แ ล ะ ก า ร ห ล บ เ ล่ี ย ง ภ า ษี )  เ น่ื อ ง จ า ก ไ ม่ มี ข้อ มู ล ค ว า ม เ ส่ี ย ง ส�า คัญ ดัง ก ล่ า ว  

การประเมินความเส่ียงของผูมี้หนา้ท่ีรายงานเองจึงขาดบริบทรองรับ

379) สถาบนัการเงินภายใตก้ฎกระทรวง CDD ตอ้งก�าหนดนโยบายและกระบวนการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส�าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด้าน ML/TF และต้องมีการประเมินอย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ตาม  

ขอ้ก�าหนดน้ีไม่บงัคบักบัสถาบนัการเงินประเภทอ่ืนๆ และ DNFBPs24 เป็นท่ีชดัเจนว่ามีการประเมินความเส่ียง 

ระดบักิจการในกลุ่มธนาคาร, บริษทัหลกัทรัพย ์ และบริษทัประกนัภยั แต่ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ยงัไม่มีการด�าเนินการ 

ในเร่ืองเหล่าน้ี งานก�ากับตรวจสอบของส�านักงาน ปปง. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการตามระเบียบ 

วธีิการประเมินความเส่ียงซ่ึงช่วยใหมี้การพฒันาการประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์ร

380) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ส�านกังาน ปปง. ร่วมกบัสมาคมของภาคธุรกิจต่างๆ ด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ จดัสมัมนา 

ให้กบัสถาบนัการเงินและ DNFBPs บางกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงบางภาคธุรกิจท่ียงัไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัดา้น AML/CFT  

โดยมีการเผยแพร่ให้ทราบรูปแบบการฟอกเงินและขอ้มูลความเส่ียงใหม่ๆ ความร่วมมือระหว่างส�านกังาน ปปง.  
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กับสมาคมของภาคธุรกิจเป็นจุดแข็ง ท่ีแท้จริง ตัวอย่างเช่น การจัดสัมมนาเ ร่ืองแนวทางการท�า  CDD  

ให้กบัภาคธนาคาร, บริษทัหลกัทรัพย,์ บริษทัจดัการลงทุน และบริษทัประกนัภยั ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย  

สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย สมาคมบริษทัจดัการลงทุน สมาคมประกนัชีวิตไทย  

และสมาคมประกนัวินาศภยัไทย สมาคมของภาคธุรกิจจ�านวนหน่ึงช่ืนชมในเร่ืองการเผยแพร่ท่ีส�านักงาน ปปง.  

ด�าเนินการ และการเขา้ร่วมในเร่ืองความเส่ียงและหนา้ท่ีดา้น AML/CFT และการจดัท�าแนวทางปฏิบติั

381) แม้ว่ าจะมีการ เผยแพร่และการจัดสัมมนาจ�านวนมาก แต่ภาคธุร กิจบางส่วนท่ี มีความเ ส่ียงสูง  

(ผูค้า้ทองค�าและอญัมณี, นายหนา้คา้อสงัหาริมทรัพย,์ ตวัแทนโอนเงิน, รับแลกเปล่ียนเงิน และสหกรณ์ขนาดใหญ่)  

ยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองความเส่ียง ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากไม่ไดรั้บการเผยแพร่และฝึกอบรมดา้น AML/CFT เท่าท่ีควร  

สถาบันการเงินระบุว่าต้องการแนวทางปฏิบัติและการประสานงานอย่างสม�่าเสมอกับหน่วยงานก�ากับดูแล 

โดยเฉพาะ ส�านักงาน ปปง. ให้มากกว่าน้ี เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในเร่ืองความเส่ียง ML/TF ของแต่ละภาคธุรกิจ 

และแนวโนม้การฟอกเงินท่ีก�าลงัเกิดข้ึน

382) ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เห็นว่าการเคล่ือนยา้ยเงินขา้มแดนในพ้ืนท่ีชายแดนเป็นความทา้ทาย 

ท่ีส�าคญั โดยทรัพยท่ี์ไดจ้ากการคา้ยาเสพติดและการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส�าคญัมาก ความทา้ทายดงักล่าวเช่ือมโยง 

กับภยัคุกคามจากองค์กรอาชญากรรมท่ีมีต่อประเทศ ในทางปฏิบัติ ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ท่ีมีสาขาทัว่ประเทศระบุความเส่ียงทางพ้ืนท่ีตั้งและการด�าเนินธุรกิจในบางภาค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก) ว่าเป็นความเส่ียงสูง ส่วนผลิตภัณฑ์, บริการ และธุรกรรมท่ีเห็นว่ามีความเส่ียงสูง 

ไดแ้ก่ การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การรับฝากเงินสด และความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง

กำรใช้มำตรกำรลดควำมเส่ียงของสถำบันกำรเงินและ DNFBPs

383) โดยทั่วไปธนาคารต่างชาติ, บริษทัหลักทรัพย ์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจ 

ความเส่ียง ML/TF ในภาคส่วนของตนเองไดดี้ และด�าเนินมาตรการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความเส่ียง  

ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชยต่์างชาติมีความเขา้ใจความเส่ียง ML/TF ท่ีดีและมีมาตรการ 

ลดความเส่ียงท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์, ตวัแทนในการโอนเงิน, และ DNFBPs อ่ืนๆ  

ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองความเส่ียง ML/TF ดีนักและไม่ทราบว่าจะปรับใช้มาตรการป้องกันอย่างไร กลุ่มผูค้า้ทองค�า 

และอญัมณี และนายหน้าคา้อสังหาริมทรัพยจ์ะมีความเขา้ใจความเส่ียงน้อยมากเม่ือค�านึงถึงความเส่ียงท่ีชดัเจน  

และแนวโนม้ ML/TF ของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในหลายปีท่ีผา่นมา

384) สถาบนัการเงินเห็นว่าหน่วยงานก�ากบัดูแลทั้งหมดเปิดกวา้งและเขา้ถึงไดใ้นดา้นการให้ค �าแนะน�าท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบั AML/CFT การมีส่วนร่วมระหวา่งส�านกังาน ปปง., สถาบนัการเงินและ DNFBPs อยูใ่นบริบทของการเผยแพร่  

จดัสมัมนา และประชุมหารือ แต่ขาดกลไกท่ีชดัเจนในการส่งขอ้มูลป้อนกลบันอกเหนือบริบทนั้น

385) ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ และบริษทัหลักทรัพย์ มีการพฒันาในเร่ืองการก�าหนด 

และการปฏิบติัตามนโยบาย AML/CFT (รวมทั้งนโยบายรวมของกลุ่มกิจการ group-wide policies), การควบคุมภายใน, 

และแผนงานเพ่ือบรรเทาความเส่ียงดีกว่าภาคสถาบนัการเงินอ่ืนๆ และ DNFBPs มาก ตวัอย่างเช่น ธนาคารและ 
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บริษัทหลักทรัพย์ได้มีการก�าหนดกรอบการประเมินความเส่ียงของตนเอง, ก�าหนดนโยบายและระเบียบ 

วิธีการในการท�า CDD, การติดตามตรวจสอบธุรกรรมและการรายงานธุรกรรมสงสัย และจดัท�าการประเมิน 

ความเส่ียงทั่วทั้ งภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธนาคารต่างชาติท่ีนอกจากจะใช้นโยบายและกระบวนการขั้นตอน 
ในประเทศแล้ว แต่ย ังใช้นโยบายรวมของกลุ่มกิจการและกระบวนการขั้ นตอนซ่ึงมักจะเข้มกว่าอีกด้วย  

การใช้มาตรการ CDD เพ่ือระบุและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (รวมทั้ งเจ้าของผูรั้บประโยชน์)  

และการติดตามตรวจสอบขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเป็นเร่ืองท่ีภาคธนาคารพาณิชยแ์ละภาคหลกัทรัพยมี์ความเขา้ใจ 

เป็นอยา่งดี แต่วิธีการด�าเนินการทัว่ไปยดึตามกฎเกณฑเ์ป็นหลกั ตวัอยา่งเช่น ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์

ต่างชาติจะมีการตรวจสอบเบ้ืองหลังของบริษัทท่ีมีโครงสร้างการเป็นเจ้าของหลายชั้ นเพ่ือจะได้ระบุตัว 

ผูถื้อหุน้ของกิจการได้

กำรด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนด CDD

386) ปัญหาในการท�าความเข้าใจพันธะหน้า ท่ีด้าน AML/CFT ส�าหรับสถาบันการเงินและ DNFBPs  

คือการท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลายแต่ไม่สอดคลอ้งกนั การขาดกฎระเบียบฉบบัประมวล และการขาดความชดัเจน 

และมีความลกัลัน่ของมาตรการ CDD ท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง CDD กบัประกาศท่ีออกโดยหน่วยก�ากบัดูแล 

ของแต่ละภาคธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัท่ีออกโดยส�านักงาน ปปง. ความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวน้ีประกอบ 

กบัขอ้บกพร่องในดา้น CDD อาจกระทบต่อการด�าเนินมาตรการท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัของสถาบนัการเงิน 

และผูมี้หนา้ท่ีรายงานโดยเฉพาะในเร่ืองการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ (EDD)

387) นอกเหนือจากข้อบกพร่องในเร่ืองความครอบคลุมของประเภท DNFBPs และสถาบันการเงินอ่ืน 

ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดา้น AML/CFT ยงัมีขอ้บกพร่องหลกัของขอ้ก�าหนด CDD พอสรุปไดด้งัน้ี

 i) ขณะท่ีกฎกระทรวง CDD ก�าหนดหน้าท่ีอย่างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล แต่มีขอ้ก�าหนดบางส่วน 

  ในแนวทางปฏิบติัของแต่ละภาคธุรกิจ (คือแนวทางปฏิบติัของส�านักงาน ปปง. เร่ืองการท�า CDD)  

  ท่ีไม่สอดคล้องกันกัน รวมทั้ งการระบุหรือยืนยนัตัวตนของผู ้ถือหุ้นหรือเจ้าของผู ้รับประโยชน ์

  ของลูกคา้ซ่ึงจะท�าต่อเม่ือผูมี้หน้าท่ีรายงาน สงสัยว่าลูกคา้มีความเส่ียงต่อ ML/TF จากนั้นผูมี้หน้าท่ี 

  รายงาน จึงจะวิเคราะห์เพ่ือประเมินความจ�าเป็นในการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจาก “เจา้ของผูรั้บประโยชน์ 

  ท่ีแทจ้ริง (UBO)”25

 ii) ขอ้ 1 เร่ืองการอนุมติัเพ่ือรับลูกคา้ ซ่ึงแมว้่าจะก�าหนดตามกฎกระทรวง ผูมี้หน้าท่ีรายงานจะตอ้งระบุ 

  ตวัตนของลูกคา้หรือผูท้ �าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว โดยท่ีลูกคา้หรือผูท่ี้ท�าธุรกรรมนั้นไม่ตอ้งแสดงตนเอง 

  เวน้แต่เม่ือผูมี้หนา้ท่ีรายงานสงสยัวา่ลูกคา้หรือผูท้ �าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวนั้นอาจเก่ียวขอ้งกบั ML/FT

25 ขอ้ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 “การจดัให้ลูกคา้แสดงตน” และขอ้ 1, 1.1, 1.2 (ตวัอย่างท่ี 1) ของ “การอนุมติัเพ่ือรับลูกคา้, แนวทางปฏิบติัเร่ือง CDD  

 ของส�านกังาน ปปง.
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 iii) ผู ้มีหน้าท่ีรายงานอาจปรับระดับความเส่ียงของลูกค้าจากความเส่ียงสูงเป็นความเส่ียงต�่าได้26 

  โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง

 iv) สถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้ให้บริการหรือท�าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง ML/FT ต�่าให้แก่ลูกค้า 

  แบบไม่พบหน้าหรือผู ้ท่ีท �าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว หลังจากท่ีได้ระบุตัวตนของลูกค้าประเภทน้ี 

  แล้วผู ้มีหน้าท่ีรายงานจะได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล CDD น้อยกว่าท่ีท�ากับลูกค้าแบบพบหน้า  

  ซ่ึงขดักบัความจริงวา่โดยทัว่ไปวา่ความสมัพนัธ์หรือธุรกรรมแบบไม่พบหนา้ถือวา่มีความเส่ียงสูง27

 v) การท่ีกฎกระทรวง CDD ไม่ก�าหนดวงเงินขั้นต�่าส�าหรับการยนืยนัตวัตนของบุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจา้ของ 

  ท่ีมีอ �านาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีแทจ้ริง

 vi) ไม่มีขอ้ก�าหนดให้ใชก้ระบวนการบริหารความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้อาจใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ 

  ทางธุรกิจก่อนท่ีจะมีการตรวจสอบตวัตน

 vii) แมว้่าการท�า CDD กับลูกคา้ปัจจุบนัอาจจะจ�าเป็นต้องท�าในสถานการณ์บางอย่าง แต่ตวัอย่างท่ีให ้

  กย็งัไม่ไดก้�าหนดตามสถานการณ์ และความเส่ียง ML/FT (เช่น บญัชีท่ีไม่เคล่ือนไหวหรือลูกคา้ท่ีเป็นลูกหน้ีผดินดั)

 viii) ปัจจัย ท่ี ใช้พิจารณาลูกค้าประเภทความเ ส่ียงต�่ าตาม ท่ีก�าหนดในประกาศส�านักงาน ปปง.  

  ท่ีจริงแลว้เป็นตวัอยา่งของประเภทลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต�่า มาตรการ CDD แบบง่ายอาจใชก้บัผูท่ี้ไดรั้บการประเมินวา่

  เ ป็นลูกค้า ท่ี มีความเ ส่ียงต�่ ากับลูกค้าประเภทท่ีก�าหนดไว้ก่อนแล้วให้ เ ป็นกลุ่มความเ ส่ียงต�่ า  

  (เช่น มูลนิธิบางแห่ง) โดยไม่มีการวเิคราะห์หรือการประเมินความเส่ียงอยา่งละเอียดก่อน

 ix) มาตรการ CDD อย่างง่ายยอมให้ลดข้อก�าหนดในการตรวจสอบยืนยนัข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า,  

  ลดขอ้ก�าหนดดา้นขอ้มูลในการแสดงตน และลดการตรวจสอบ/ทบทวนการเคล่ือนไหวของธุรกรรม 

  หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

388) นอกจากน้ี ยงัไม่มีขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียดในการตรวจสอบยืนยนัการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ 

และโครงสร้างการเป็นเจา้ของท่ีซับซ้อน เม่ือคณะผูป้ระเมินสอบถาม ธนาคารและหน่วยงานก�ากบับางหน่วย 

ไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบยืนย ันเจ้าของผู ้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงได้อย่างไรในกรณีท่ีลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล 

และมีโครงสร้างการเป็นเจา้ของท่ีซบัซอ้น ในบางกรณีอาจไม่ไดมี้การระบุหรือตรวจสอบตวัตนของ UBO เลย

389) ขาดแนวทางหรือขอ้ก�าหนดในเร่ืองประเภทของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีตอ้งขอมาเพ่ือ i) เขา้ใจโครงสร้าง 

การเป็นเจา้ของของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล ii) การระบุและการตรวจสอบยนืยนัตวัตนของผูท้ �าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัสตแ์ละ;  

iii) การทบทวนข้อมูลลูกค้าอย่างสม�่ าเสมอ, ซ่ึงท�าให้การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

ไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิผลเป็นอยา่งมาก

26 ขอ้ก�าหนดดงักล่าวอยูใ่นขอ้ 2.3.4 ในส่วน “การบริหารความเส่ียง ML/FT ของลูกคา้” ในแนวทางปฏิบติัเร่ือง CDD ส�าหรับธนาคาร ของส�านกังาน ปปง.
27 ขอ้ 1 และ 2 ของ “การจดัใหลู้กคา้แสดงตน”, แนวทางปฏิบติัเร่ือง CDD ของส�านกังาน ปปง.
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390) ความเขา้ใจของภาคธุรกิจและผูมี้หน้าท่ีรายงานบางประเภทในเร่ืองการด�าเนินการตามความเส่ียงยงัมีน้อย  

และบางรายมีน้อยมาก ดังนั้ น เ ม่ือประกอบกับเ ร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้น มาตรการป้องกันท่ีปรับใช ้

อาจอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของลูกคา้ หรือการลดความเส่ียงดา้น ML/TF  

อย่างไม่ตรงเป้าหมาย ภาคสถาบันการเงินท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องท�า CDD มักจะใช้แนวทางท�างาน 

ท่ีอิงกฎเกณฑ์เป็นหลกั (rules-based approach) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการท�า CDD เท่านั้น การท�า CDD  

ตามความเส่ียงรวมทั้งการท�า CDD ต่อเจา้ของผูรั้บประโยชน์ของทุกภาคธุรกิจยงัขาดประสิทธิผลและมีการปฏิบติั 

อยา่งไม่สอดคลอ้งกนั

391) ข้อบกพร่องบางประการท่ีระบุโดยหน่วยงานก�ากับดูแล (ส�านักงาน ปปง. และ ส�านักงาน ก.ล.ต.)  

ระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 เป็นตวับ่งช้ีว่ามีขอ้บกพร่องเหมือนๆ กนั ในส่วนของธนาคารพาณิชย ์ ขอ้บกพร่อง 

ท่ีพบ ไดแ้ก่ การไม่ด�าเนินการตามกระบวนการภายในอาจส่งผลให้ลูกคา้รู้ตวั (tipping-off) การขาดการทบทวน 

และปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ให้ทนัสมยั; ขอ้บกพร่องในดา้นระบบติดตามการท�าธุรกรรม; การไม่ส่งรายงานธุรกรรม 

ท่ี มี เหตุอันควรสงสัย; การไม่ด�าเนินการตามข้อก�าหนดเร่ืองการเก็บรักษาเอกสาร และความบกพร่อง 

ในการจัดระดับความเส่ียงของลูกค้า ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์มีข้อบกพร่องได้แก่ การไม่ด�าเนินการ 

ตามข้อก�าหนดเร่ือง KYC/CDD และหน้าท่ีในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ความบกพร่อง 

ท่ีพบในระบบการติดตามการท�าธุรกรรม

392) กฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs เพ่ิงมีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ก่อนหน้าน้ี  

ไม่มีขอ้ก�าหนดเก่ียวกบั CDD ท่ีสมบูรณ์ส�าหรับ DNFBPs28

กำรท�ำ CDD แบบเฉพำะหรืออย่ำงเข้มและข้อก�ำหนดในกำรเกบ็รักษำเอกสำร

393) ปัจจยัในการจดัระดบัความเส่ียงของสถาบนัการเงินค่อนขา้งแคบ โดยทัว่ไปธนาคารจดัให้สถาบนัการเงิน 

ตน้ทาง (respondents) ท่ีตั้งในประเทศเส่ียงสูงให้เป็นสถาบนัการเงินตน้ทางท่ีมีความเส่ียงสูง และตอ้งท�า EDD  

กบัสถาบนัการเงินนั้น การท่ีไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองความเส่ียงจึงเป็นปัญหาทา้ทายของสถาบนัการเงิน 

ในการท�า EDD ตามความเส่ียง

394) การปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการเก็บ รักษาเอกสารข้อมูลสามารถด�า เ นินการได้ดีในทางปฏิบัติ  

โดยเฉพาะภาคธนาคารพาณิชย์ ประกันภยั และหลักทรัพย์ ในขณะท่ีมีข้อบกพร่องอยู่บ้างใน พ.ร.บ. ปปง.  

ในเร่ืองขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการเก็บรักษาเอกสาร ในทางปฏิบติัผูมี้หนา้ท่ีรายงานหลายรายสามารถปฏิบติัไดสู้งกว่า 

ขอ้ก�าหนดใน พ.ร.บ. ปปง. ซ่ึงท�าใหมี้ประสิทธิผลสูงข้ึน

28 รายงานน้ีไม่ไดว้ิเคราะห์กฎกระทรวง CDD ส�าหรับผูป้ระกอบอาชีพในเชิงลึกเน่ืองจากกฎกระทรวงเพิ่งมีผลบงัคบัภายหลงัการเขา้มาตรวจประเมิน 

 ในประเทศไทย
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มำตรกำรอย่ำงเข้มส�ำหรับลกูค้ำทีเ่ป็นบุคคลทีม่ีสถำนภำพทำงกำรเมือง

395) การระบุตัวตนของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาค 

ยงัคงเป็นความทา้ทายอย่างหน่ึง ยงัขาดขอ้ก�าหนดท่ีชัดเจนในการระบุท่ีมาของความร�่ ารวย ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

ตั้ งขอ้สังเกตว่าควรมีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองเพ่ิมเติม และมีความยากล�าบาก 

ในการไดรั้บขอ้มูลบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศ ในเร่ืองน้ี มีสมาคมบางแห่งช่วยเหลือสมาชิก 

ในการจดัเก็บขอ้มูลบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศเพิ่มเติม ในภาคธุรกิจหน่ึง (ประกนัวินาศภยั)  

ไดพ้ฒันาและแบ่งปันฐานขอ้มูลบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองกบัสมาชิก การขาดแนวทางปฏิบติัอยา่งละเอียด 

เก่ียวกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงมาก เน่ืองจากความเส่ียงดา้นการทุจริตในประเทศไทย

มีสูง ขอ้มูลอย่างละเอียดท่ีได้รับจากธนาคารแสดงถึงลูกคา้จ�านวนมากเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง  

(ดูตารางด้านล่าง) จะเห็นว่าจ�านวนของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองตามท่ีสถาบันการเงินระบุนั้ น 

มีกวา่ 59,000 ราย

396) ปัจจยัเพ่ิมเติมอย่างหน่ึงคือว่ากฎกระทรวง ฉ. ท่ี 5 (พ.ศ. 2543) ลดขอ้ก�าหนดเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสถานภาพ 

ทางการเมืองพอสมควร กล่าวคือ การยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยในธุรกรรมท่ีกระท�า 

ระหว่างหน่วยงานรัฐ (รวมทั้ งรัฐวิสาหกิจ) หรือมูลนิธิบางแห่ง โดยไม่ค�านึงถึงโอกาสท่ีบุคคลท่ีมีสถานภาพ 

ทางการเมืองจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในการอนุมติัใหท้�าธุรกรรมดงักล่าวหรือเม่ือเกิดความสงสยัวา่จะมีการฟอกเงินข้ึน

สถติจิ�านวนบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมืองทีย่งัคงรักษาความสัมพนัธ์กบัสถาบันการเงนิ

การจดัระดบัความเส่ียง (สูง - 1, สูงปานกลาง - 2, ปานกลาง - 3, ต�่า - 4)
หมายเหตุ: จ �านวนของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองจ�าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
                  ดงันั้น ตวัเลขบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองจึงอาจมีการนบัซ�้ า
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397) สถาบันบางแห่งมีการด�าเนินมาตรการเพ่ิมเติมอย่างชัดเจนส�าหรับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพ 

ทางการเมือง แต่จากการสอบถามสถาบันการเงินประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มน้ีไม่ทราบหรือไม่มีระบบ 

เพ่ือใชใ้นการใชม้าตรการเหล่าน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นตอ้งด�าเนินการให้จริงจงัเป็นอย่างยิ่ง 

หากค�านึงถึงความเส่ียงท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่

กำรธนำคำรตัวแทนและกำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์

398) การธนาคารตวัแทน (Correspondent banking) เป็นลกัษณะส�าคญัอยา่งหน่ึงของการธนาคารในประเทศไทย 

ไ ม่ ว่ า ส� า ห รั บ ก า ร ด�า เ นิ น ง า น ทั่ว ไ ป ห รื อ ด้า น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ธุ ร ก ร ร ม ก า ร โ อ น เ งิ น แ ล ะ ธุ ร ก ร ร ม ก า ร เ งิ น 

เพื่อการคา้ (trade finance) ซ่ึงไทยยงัมีขอ้บกพร่องดา้นกรอบกฎหมายท่ีส�าคญัอยูบ่างประการ

399) ข้อบกพร่องด้านกรอบกฎหมายหลายข้อนั้ นเก่ียวข้องกับการควบคุมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แมว้่าส�านกังาน ปปง. จะท�าการสุ่มตรวจในระหว่างการออกตรวจ on-site โดยตรวจสอบว่าค�าสั่งโอนนั้นมีขอ้มูล 

ของผูส้ั่งโอนอยู่จริง แต่สถาบนัการเงินบางแห่งอาจไม่เขา้ใจขอ้ก�าหนดให้ตอ้งมีขอ้มูลของผูโ้อนเงินในค�าสั่ง 

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ สถาบนัการเงินและการก�ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งไม่อาจแสดงให้เห็นไดว้่า 

มีความเขา้ใจท่ีเพียงพอในการใชม้าตรการตามระดบัความเส่ียงเพ่ือลดความเส่ียงต่อ ML/TF ในการท�าธุรกรรม 

แบบธนาคารตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมการเงินเพ่ือการคา้ (trade finance)  

ตวัอยา่งเช่น สถาบนัการเงินผูรั้บโอนจะตอ้งมีมาตรการติดตามและระบุว่าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระหวา่งประเทศธุรกรรมใดท่ีขาดขอ้มูลของผูส้ัง่โอนและผูรั้บโอน อยา่งไรกต็าม สถาบนัการเงินไม่ไดรั้บค�าแนะน�าใดๆ  

เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงในการด�าเนินมาตรการติดตามดงักล่าว

เทคโนโลยใีหม่

400) ประเทศไทยก�าหนดให้ผู ้มีหน้าท่ีรายงานต้องประเมินความเส่ียง ML/TF ก่อนน�าเสนอผลิตภัณฑ ์

และบริการใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชอ้ยู ่  อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลไม่ได ้

ประเมินความเส่ียง ML/TF ในส่วนของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งกลไก 

การให้บริการแบบใหม่และการใชเ้ทคโนโลยีใหม่หรือท่ีก�าลงัพฒันา ธปท. ก�าหนดให้ธนาคารตอ้งไดรั้บอนุมติั  

ธปท. ก่อนใชร้ะบบหรือเคร่ืองมือท่ีใชส้�าหรับเทคโนโลยใีหม่ ในระหวา่งการพิจารณา ธปท. และส�านกังาน ปปง.  

จะมีการหารือกับสถาบันการเงินและผูใ้ห้บริการทางการเงิน (เช่น ผูใ้ห้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  

เก่ียวกับความเส่ียงและการลดความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก�ากับดูแลจะต้องมีแนวทางท่ีชัดเจน 

มากกวา่น้ีเม่ือพิจารณาในเร่ืองของการลดความเส่ียง

กำรควบคมุภำยในและสำขำต่ำงประเทศและบริษทัในเครือ

401) มีขอ้บกพร่องดา้นกรอบกฎหมายในเร่ืองการหลกัการด�าเนินการตามความเส่ียงส�าหรับผูมี้หน้าท่ีรายงาน 

เพ่ือคดักรองพนักงาน, การแบ่งปันข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติในระดับกลุ่มธุรกิจ การตรวจสอบ และ/หรือหน้าท่ี 

ดา้น AML/CFT ส�านกังานต่างประเทศ สาขา และบริษทัในเครือจะตอ้งปิดกิจการหากไม่สามารถท�าตามกฎหมาย 
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ในประเทศท่ีตนไปลงทุนทั้งท่ียงัไม่ไดก้�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมในดา้น AML/CFT สถาบนัการเงิน 

จะต้องแจ้งผูก้ �ากับดูแลในประเทศแม่เม่ือมีขอ้ห่วงใยในการด�าเนินการด้าน AML/CFT ของสาขาและบริษทั 

ในเครือในต่างประเทศ คณะผูป้ระเมินเห็นว่าสถาบนัการเงินขนาดใหญ่โดยเฉพาะธนาคารต่างชาติมีมาตรการ 

ควบคุมดงักล่าวไดเ้น่ืองจากเป็นการด�าเนินการตามผูก้ �ากบัดูแลในประเทศแม่ แต่ในส่วนของสถาบนัการเงินไทย 

ยงัมีขอ้บกพร่องอยูม่าก

มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินกบับุคคลทีถู่กก�ำหนด (TFS) ในเร่ืองกำรก่อกำรร้ำย

402) ภาคธนาคาร, หลักทรัพย์และประกันภัยแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการอย่างเข้มแข็งในการเฝ้าระวงั 

และด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด ส�านักงาน ปปง. ไดจ้ดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจ 

ค่อนข้างมากซ่ึงท�าให้เข้าใจหน้าได้ดี  แม้ว่าสมาคมของบางภาคธุรกิจ ( เช่น ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน)  

ให้การสนับสนุนระบบน้ีอยู่บ้างแต่ภาคธุรกิจและสถาบัน อ่ืนๆ อาจขาดระบบหรือการสนับสนุนท่ีดี 

เพื่อใชใ้นการคดักรองธุรกรรมและลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดูรายละเอียดใน IO 10

ประเทศทีม่ีควำมเส่ียงสูง

403) ในการพิจารณาความเส่ียงโดยรวม สถาบนัการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยจ์ะใหค้วามส�าคญักบัความเส่ียง 

ของประเทศ การท่ีไม่มีขอ้มูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับความเส่ียงของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นประเด็นท่ีทา้ทาย  

ตัวอย่างเช่น ไม่ปรากฏว่าผู ้มีหน้าท่ีรายงานให้ความส�าคัญอย่างเพียงพอกับประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงอ่ืน 

นอกจากท่ี FATF ประกาศก�าหนด

404) ประเทศไทยออกแนวทางปฏิบติัและประกาศก�าหนดประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง และให้ใช้มาตรการ EDD  

กบัลูกคา้ความเส่ียงสูง แต่ยงัขาดกลไกท่ีจะใชม้าตรการลดความเส่ียงไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งในการแจง้ผูมี้หน้าท่ี 

รายงานเก่ียวกับจุดอ่อนท่ีมีอยู่ในระบบ AML/CFT ของประเทศต่างๆ และยงัมีข้อบกพร่องในการประกาศ 

ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานรู้วา่รายช่ือประเทศเส่ียงสูงมีการปรับปรุงใหม่แลว้ 

หน้ำทีใ่นกำรรำยงำนและกำรท�ำให้ลกูค้ำรู้ตัว  (tipping off)

ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัยทีร่ายงานโดยสถาบันการเงนิและ DNFBPs
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ประเภทการรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัยแยกตามภาคธุรกจิ



130

405) ใน 3 ปีท่ีผ่านมา จ�านวนการรายงานธุรกรรมตอ้งสงสัยลดลงแต่มีคุณภาพเพิ่มข้ึนมาก ซ่ึงเป็นพฒันาการท่ีดี  

และเกิดจากการด�าเนินมาตรการของส�านักงาน ปปง. ซ่ึงออกข้อก�าหนดในการรายงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

และมีวิ ธีการท่ีหลากหลายในการให้ผลตอบกลับเ ก่ียวกับจ�านวนและคุณภาพของรายงาน ตัวอย่างเช่น  

ส�านักงาน ปปง. ให้ผลตอบกลับเก่ียวกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีได้รับ พร้อมกับให้ตัวอย่างท่ีดี 

ของรายงานธุรกรรมท่ี มี เหตุอันควรสงสัย ท่ี มี คุณภาพเ พ่ือ ช่วย เ พ่ิมความเข้าใจแก่ผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน 

ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ข้อมูลท่ีได้รับจากทั้ งผู ้มีหน้าท่ีรายงานและส�านักงาน ปปง.  

แสดงวา่การรายงานแบบป้องกนัตวั (defensive reporting) มีนอ้ยลง

406) ทุกภาคธุรกิจย ัง เผชิญกับความท้าทายในเ ร่ืองการระบุว่าอะไรเ ป็นเ ร่ือง ท่ี น่าสงสัยหรือผิดปกติ 

เ พ่ือจะได้รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อไป อีกทั้ งการปฏิบัติตามในภาพรวมยงัไม่อยู่ในระดับ 

ท่ีเหมาะสม การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยของกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยมี์การปรับปรุงดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ขณะท่ีสถิติธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยจากภาคธนาคารลดลงมาก แต่ภาคธุรกิจอ่ืนไม่ปรากฏการรายงานเลย  

(คือบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์, ผูค้า้ทองค�าและอญัมณี, นายหน้าคา้อสังหาริมทรัพย,์ ผูป้ระกอบ 

อาชีพคา้ของเก่า, ธุรกิจแลกเปล่ียนเงิน, ตวัแทนในการโอนเงิน และผูใ้ห้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  

ข้อบกพร่องของระบอบการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยเกิดจากกฎกระทรวง ฉ. ท่ี 5 (พ.ศ. 2543)  

ซ่ึงยกเวน้การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยส�าหรับธุรกรรมท่ีท�าระหว่างหน่วยงานรัฐ (รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ)  

หรือมูลนิธิบางแห่ง โดยไม่ค�านึงว่าจะมีการสงสัยว่าจะมีการฟอกเงินหรือการทุจริตหรือไม่ จากความเส่ียง 

ตามท่ีระบุในรายงานการประเมินความเส่ียงเร่ืองน้ีถือว่าเป็นขอ้บกพร่องส�าคญั การปรับปรุงขอ้มูลความเส่ียง 

ประกอบกบัการให้แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมและการให้ผลตอบกลบัอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้การรายงานธุรกรรม 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัมีการพฒันาคุณภาพดีข้ึน

407) แม้ว่ า  DNFBPs  มีหน้า ท่ี ท่ีชัด เจนรวมทั้ งหน้า ท่ี ในการรายงานธุรกรรม ท่ี มี เห ตุอันควรสงสัย  

แต่การท่ีไม่มีข้อก�าหนดให้ต้องท�า  CDD จึงท�าให้ไม่สามารถบ่ง ช้ี เหตุอันควรสงสัย ท่ีจะเป็นพ้ืนฐาน 

ในการรายงานได้

กำรควบคมุภำยในและข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย/ระเบียบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำเนินกำร

408) จากการสอบถามสถาบันการเงินและ DNFBPs บางแห่ง พบว่ามีการควบคุมภายในและกระบวนการ 

ด้าน AML/CFT ระดับการควบคุมของธนาคาร, นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยในภาพรวม 

สะทอ้นขนาด ระดบัความเส่ียง และขอบเขตการด�าเนินการของธุรกิจ ส่วนสถาบนัการเงินท่ีมีการด�าเนินการ 

ในต่างประเทศจะด�า เ นินนโยบายและกระบวนการในระดับกลุ่มธุรกิจ ส�าหรับสถาบันการเ งิน อ่ืนๆ  

และ DNFBPs ย ังไม่มีหรือมีการควบคุมภายในท่ีย ังไม่พัฒนามากนัก ไม่พบว่ามีอุปสรรคด้านกฎหมาย 

หรือระเบียบ (เช่น การรักษาความลบั) ต่อการควบคุมภายใน

สรุปผลลพัธ์ระยะส้ัน

409) ประเทศไทยมปีระสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่4 ในระดบัต�า่
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บทที ่6 การก�ากบัดูแล

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

410) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีคือ IO 3 ขอ้แนะน�าขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผล 

ในส่วนน้ีคือขอ้แนะน�าท่ี 26 - 28 และขอ้ 34 - 35

ข้อค้นพบส�ำคญั

ยงัมีข้อบกพร่องในด้านความครอบคลุมของสถาบันการเงินและการก�ากับดูแล การตรวจสอบคุณสมบัติ 

เ พ่ือป้องกันอาชญากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการย ังไม่ครอบคลุมในทุกธุรกิจ มีเพียงภาคหลักทรัพย ์

ท่ีมีการตรวจสอบไปถึงเจ้าของผูรั้บประโยชน์ หน่วยก�ากบัดูแลภาคธุรกิจไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ�าเป็น 

ไดอ้ยา่งเพียงพอ

โครงสร้างการก�ากับดูแลด้าน AML/CFT มีพัฒนาการอย่างมาก โดยส�านักงาน ปปง. เข้ารับหน้าท่ี 

เป็นหน่วยก�ากบัดูแลหลกัในดา้น AML/CFT ตั้งแต่ปี 2558 แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังาน ก.ล.ต.  

และ ส�านกังาน คปภ. ในการถ่ายโอนอ�านาจมีการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของส�านกังาน ปปง. 

ตามแนวทางท่ีเหมาะสม แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ระหวา่งหน่วยก�ากบัดูแล

แนวทางในการก�ากับดูแลตามความเส่ียงของส�านักงาน ปปง. เป็นไปตามผลการประเมินความเส่ียง 

ดา้น AML/CFT ระดบัชาติฉบบัปี 2555 โดยส�านกังาน ปปง. และหน่วยก�ากบัดูแลอ่ืนๆ อยูร่ะหวา่งการพฒันา  

และตอ้งท�าความเขา้ใจความเส่ียงของแต่ละภาคและแต่ละธุรกิจเป็นอย่างดี (รวมถึงการปรับใช้ให้เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกนั) เพ่ือท่ีจะด�าเนินการตามความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ส�านกังาน ปปง. เร่ิมด�าเนินการ 

ในภาคธนาคารก่อน โดยท�าการตรวจสอบ ณ สถานท่ี ทุกธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร

มีการตรวจสอบจากเอกสาร (offsite examination) เบ้ืองตน้ในหลายภาคธุรกิจตั้งแต่ส�านกังาน ปปง. รับหนา้ท่ี 

เป็นหน่วยก�ากับดูแลหลัก อาจส่งเสริมความเข้มแข็งในการตรวจสอบตามความเส่ียงด้วยการด�าเนินการ  

เช่น การตรวจสอบตามประเภทกิจกรรมโดยความร่วมมือกับสมาคมของภาคธุรกิจ ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรับ 

การตรวจสอบภาค DNFBP ท่ีมีมูลค่าธุรกรรมสูง

ส�านกังาน ปปง. เสริมสร้างความเขม้แข็งของทรัพยากรมาตลอดหลายปี แต่ยงัตอ้งเพิ่มในดา้นการก�ากบัดูแล 

ใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน

หน่วยก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพมีความเขม้แขง็ และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส�านกังาน ก.ล.ต.  

ยงัคงให้ความส�าคญัด้าน KYC/CDD และด้านอ่ืนๆ ของเร่ืองของการป้องกันการฟอกเงินเป็นอย่างมาก  

และถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพ แต่หน่วยก�ากบัดูแลอ่ืนๆ ยงัตอ้งเพ่ิมการด�าเนินการ 

เป็นอย่างมากเพ่ือช่วยเสริมภารกิจดา้น AML/CFT ของส�านกังาน ปปง. ขอ้มูลความเส่ียง (เช่น การประเมิน 
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ความเส่ียงรายภาค เป็นตน้) ตอ้งด�าเนินการเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินการตามความเส่ียงของหน่วยก�ากบั 

ดูแลดา้นเสถียรภาพในส่วนท่ีเก่ียวกบั AML/CFT (เช่น การตรวจสอบคุณสมบติั และการก�ากบัดูแล เป็นตน้)

การก�ากับดูแลด้านเสถียรภาพ และด้าน AML/CFT ในกลุ่มสหกรณ์ ซ่ึงด�า เ นินการลักษณะเดียว 

กบัสถาบนัการเงิน (เช่น สหกรณ์เพ่ือการกูย้ืม เป็นตน้) ยงัอ่อนแอมาก อีกทั้งยงัมีความเส่ียงอย่างมีนยัส�าคญั 

ในกลุ่มทนายความ และนกับญัชี ซ่ึงยงัไม่อยูภ่ายใต ้พรบ. ปปง.

โดยรวมแลว้มาตรการของหน่วยงานก�ากับดูแลในบางภาคธุรกิจยงัไม่เหมาะสม และรวดเร็ว เพียงพอกับ 

ความเส่ียง ทั้งในระดบัภาคธุรกิจและในแต่ละกิจการ

โทษภายใต้ พรบ. ปปง. ยงัไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีมาตรการลงโทษของหน่วยก�ากับดูแลด้านเสถียรภาพ 

ในกรณีท่ีฝ่าฝืนดา้น AML/CFT และสามารถลงโทษไปควบคู่กนักบัโทษตาม พรบ. ปปง. ได้

กระบวนการในการลงโทษปรับจ�ากัดอยู่ เ พียงการด�า เ นินคดีอาญาและกระบวนการเปรียบเทียบ  

ซ่ึงเป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงานก�ากับโดยไม่จ�าเป็นในการท่ีจะลงโทษปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีฝ่าฝืนด้าน AML/CFT อย่างร้ายแรง ควรให้หน่วยงานก�ากับสามารถลงโทษทางปกครอง 

ไดอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งท่ีดีเห็นไดจ้ากในกรณีการปรับทางปกครองของธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านกังาน ปปง. และหน่วยก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพใหค้วามส�าคญักบัการออกหนงัสือเตือน และการก�าหนด 

แผนการแกไ้ข พร้อมกบัมีการติดตามผลการปฏิบติัตามแผน อย่างไรก็ตาม โดยรวมแลว้จ�านวนและค่าปรับ 

ยงัต�่ามาก และขาดการก�าหนดโทษหลายรูปแบบท�าใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานไม่ร่วมมือเท่าท่ีควร

ส�านักงาน ปปง. ให้ความส�าคญักับการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมความรู้เป็นอย่างมาก ซ่ึงท�าให้ระดับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ิมข้ึนอย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวด�าเนินการตามความเส่ียง โดยด�าเนินการ 

กับภาคธุรกิจท่ีเส่ียงสูงก่อน ทั้ งน้ีจ �าเป็นต้องด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจอีกมากโดยเฉพาะ 

กบัสมาคมของภาคธุรกิจและหน่วยก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพ

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• ด�าเนินการควบคุมตรวจสอบเจ้าของผู ้รับประโยชน์ในขั้นตอนการขออนุญาตตามระดับความเส่ียง  

 โดยขอขอ้มูลจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

• เพ่ิมแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานอ่ืนๆ ใหข้อ้มูลของแต่ละภาคธุรกิจ  

 (และภาคธุรกิจย่อย) และรายธุรกิจกับส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานก�ากับดูแล เพ่ือประโยชน ์

 ในการตรวจสอบคุณสมบติั และการก�ากบัดูแลตามความเส่ียง

• ส�านกังาน ปปง. ควรจดัท�าเคร่ืองมือในการก�ากบัตรวจสอบ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการด�าเนินการ 

 ตามความเส่ียง (เช่น การตรวจสอบเฉพาะกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง) ทั้งในระดบัภาคธุรกิจและระดบัองคก์ร
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• จดัสรรทรัพยากรดา้นการก�ากบัดูแลให้ส�านกังาน ปปง. (อตัราก�าลงั และงบประมาณ ฯลฯ) ให้เหมาะสม 

 กบัผลการประเมินความเส่ียงรายภาคธุรกิจ

• อย่างน้อยควรมุ่งเน้นไปท่ีการด�าเนินการก�ากับตรวจสอบเฉพาะกิจกรรมในภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง  

 เช่น อสงัหาริมทรัพย ์และผูค้า้ทอง

• พัฒนาศักยภาพในการก�ากับตรวจสอบตามความเส่ียงอย่างต่อเ น่ือง 1) เ พ่ิมการถ่ายทอดความรู้ 

 ระหว่างหน่วยงานก�ากับ ดูแล  (หน่วยงานก�ากับ ดูแลด้าน เสถียรภาพ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ส�านักงาน ปปง.) ซ่ึงอาจรวมถึง การร่วมตรวจสอบ การยืมตวั (secondment)  

 เป็นต้น และยงัเป็นการส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลความเส่ียง และความเช่ียวชาญด้าน AML/CFT  

 อี ก ท า ง ห น่ึ ง  2 )  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร่ ว ม  ( ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ก�า กับ ดู แ ล ด้า น เ ส ถี ย ร ภ า พ 

 และดา้น AML/CFT)

• ทบทวนและปรับปรุงอัตราโทษและค่าปรับ และนโยบายในการก�าหนดโทษทั้ งทางปกครอง  

 (หนงัสือเตือน หรือการถอนใบอนุญาต) ทางแพ่ง และทางอาญา เพ่ือใหเ้หมาะสมและป้องปรามการกระท�า 

 ความผิดได ้ และสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว โดยควรสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายของเคร่ืองมือ  

 และโทษ ท่ีอยูภ่ายใตอ้ �านาจ

• ให้อ �านาจหน่วยงานในการก�ากับดูแลด้านเสถียรภาพของสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเน่ียนอย่างเพียงพอ 

 เพื่อสนบัสนุนการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ท่ีมีประสิทธิผล

• หน่วยก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพควรให้ความส�าคญักบัมาตรการป้องกนัการฟอกเงินท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ส่วนหน่ึงของการก�ากับดูแลของตน เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร 

 ท่ีมีจ �ากดั โดยในขณะเดียวกนักจ็ะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหวา่งกนั

• ควรเพิ่มการก�ากบัดูแลสถาบนัการเงินขนาดเลก็และมีผลิตภณัฑไ์ม่หลากหลาย

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่3 (กำรก�ำกบัดูแล)

กำรออกใบอนุญำต, จดทะเบียนและกำรควบคมุเพือ่ป้องกนัอำชญำกรกบัพวกเข้ำสู่ธุรกจิ

411) ในระดับนโยบายของไทย ยงัขาดการสนับสนุนให้มีการควบคุมด้านคุณสมบัติและความเหมาะสม  

(fit and proper controls) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือป้องกนัส�าคญัมิให้มีการใชผู้มี้หน้าท่ีรายงานในการกระท�าผิดใหญ่ๆ  

ดา้น ML/FT นโยบายยงัไม่ให้ความส�าคญักบัการควบคุมดา้นคุณสมบติัและความเหมาะสมในการเขา้สู่ตลาด 

ตามความเส่ียง ด้วยการมีกรอบกฎหมายท่ีสมบูรณ์และข้อมูลท่ีครบถ้วนเพียงพอท่ีจะช่วยให้การด�าเนินการ 

มีประสิทธิผล
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412) ประเทศไทยได้ขยายขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการจดทะเบียนและการขออนุญาตให้ครอบคลุมสถาบนัการเงิน 

เป็นส่วนใหญ่แลว้ แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองประเภทของธุรกิจท่ีครอบคลุมและความเขม้ขน้ของขอ้ก�าหนด  

(ดูภาคผนวกการประเมินด้านกรอบกฎหมาย) มีจุดแข็งอยู่บ้างแต่มีจุดอ่อนมากกว่าในด้านประสิทธิผล 

ของการควบคุมคุณสมบัติและความเหมาะสมตามความเส่ียง ตัวอย่างเช่น ไม่มีการควบคุมคุณสมบัติ 

และความเหมาะสมกับ DNFBPs ส่วนใหญ่และสถาบันการเงินบางประเภท และหน่วยก�ากับดูแลส่วนใหญ่ 

ไม่ใช้มาตรการควบคุมด้านเจ้าของผู ้รับประโยชน์และทบทวนตรวจสอบผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับอาชญากรรม  

ย ัง มี ข้อ บ ก พ ร่ อ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ด้า น ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ส ม บัติ แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง บ ริ ษัท เ ช่ า ซ้ื อ ,  

นายหนา้คา้อสงัหาริมทรัพย ์และผูค้า้ทองค�า อญัมณี 

413) รายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาต ก�ากบัดูแล และดา้น AML/CFT มีดงัน้ี

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตและ / หรือหน่วยงานก�ากบัดูแลหลกั - สถาบันการเงนิ
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หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตและ / หรือหน่วยงานก�ากบัดูแลหลกั -  DNFBPS

*กรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นนายทะเบียนกลางนิติบุคคลไทย แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนแบบแยกประเภทธุรกิจขา้งตน้

414) แม้ว่าจะมีการควบคุมคุณสมบัติและความเหมาะสมส�าหรับสถาบันการเงินและ DNFBPs 2 ประเภท  

(คือนกักฎหมายและนกับญัชี) แต่ขอบเขตการควบคุมยงัไม่กวา้งขวางมากพอหรือยงัไม่ด�าเนินการไดค้รอบคลุม 

เพียงพอเพ่ือให้การควบคุมน้ีมีประสิทธิผลในการป้องกนัไม่ให้อาชญากรและผูเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เขา้สู่ตลาดได ้ 

ส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยก�ากับดูแลเพียงหน่วยเดียวท่ีตรวจสอบคุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสม 

ของเจา้ของผูรั้บประโยชน์ของผูรั้บอนุญาต แต่แมใ้นกรณีของส�านกังาน ก.ล.ต. กย็งัไม่ใหค้วามส�าคญัอยา่งเพียงพอ 

ในการปรับปรุงขอ้มูลคุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมให้ทนัสมยัเม่ือมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปมาก  

(เช่น การติดตามค�าพิพากษา) 

s
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415) ประเทศไทยยงัไม่มีระบบและกลไกเพ่ือให้หน่วยก�ากับดูแลทั้ งหมดสามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูล 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัและการควบคุมคุณสมบติัและความเหมาะสม ขอ้มูลดงักลา่วเป็นของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย,  

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน, หน่วยความมัน่คงและหน่วยอ่ืนๆ การขาดขอ้มูลดงักล่าวท�าใหไ้ม่สามารถท�าการตรวจสอบ 

อย่างมีประสิทธิผลได้ แมว้่าส�านักงาน ก.ล.ต. ส�านักงาน คปภ. และ ธปท. เร่ิมด�าเนินการควบคุมคุณสมบติั 

และความสามารถท่ีเหมาะสมบา้งแลว้ แต่จะตอ้งมุ่งเนน้ให้มากข้ึนในการตรวจสอบคุณสมบติัและความหมาะสม 

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้าชญากรและผูเ้ก่ียวขอ้งสมัพนัธ์เขา้สู่ตลาดได ้ ส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนดใหต้วักลาง 

มีกระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการติดตามคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ บุคคลท่ีมีอ�านาจ 

ในการบริหารจดัการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ ส่วน ธปท. ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินแจง้เม่ือมีการแต่งตั้งซ�้ าหรือแต่งตั้งใหม่ 
หรือมีการเปล่ียนแปลงบุคคลต่างๆ เหล่าน้ี ธปท. ไดด้�าเนินการตามกระบวนการใหม่น้ีในปี 2560 (หลงัการเขา้มาตรวจประเมิน 

ของคณะผูป้ระเมิน) โดยใหผู้ย้ืน่ตอ้งรับรองประวติัอาชญากรรมของตนเอง โดย ธปท. จะตรวจสอบกบัประวติัท่ีจดัเกบ็ 

โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส่วนส�านักงาน คปภ. ก�าหนดให้ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือตวัแทนหรือท่ีปรึกษา 

ของบริษทัประกนัตอ้งมีคุณสมบติัและความเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก�าหนด ส�านกังาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบติั 

ความเหมาะสมโดยให้ผู ้ยื่นต้องรับรองประวัติอาชญากรรมของตนเองและตรวจสอบกับประวัติท่ีจัดเก็บ 

โดย ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. DSI ส�านกังาน ปปง. ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานข่าวกรองอ่ืนๆ 

416) การตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างครบถ้วนยงัไม่มีการด�าเนินการโดยกลุ่ม DNFBPs  

ทั้งสภาทนายความและสภาวิชาชีพบญัชีมีหลกัเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตท่ีรวมองค์ประกอบด้านคุณสมบติั 

และความเหมาะสมไวด้ว้ยแต่กย็งัไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร

417) ในกลุ่มผูก้ �ากบัดูแลทั้งหมด มีเพียงส�านกังาน ก.ล.ต. ท่ีมุ่งเนน้จดัการกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจอนุพนัธ์ 

ท่ีไม่จดทะเบียน และใน 5 ปีท่ีผา่นมา (จากปี 2555 - 2559) ไดมี้การสืบสวนกรณีน้ี 62 เร่ือง

ควำมเข้ำใจและกำรระบุควำมเส่ียงด้ำน ML/FT ของหน่วยงำนก�ำกบัดูแล

418) ความเขา้ใจความเส่ียงของแต่ละภาคธุรกิจเก่ียวกบั ML/FT ของส�านักงาน ปปง. ในปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่ 

มาจากผลการประเมินความเส่ียงปี 2555 และขอ้มูลแนวโน้มท่ีไดจ้ากคดี ML คดีมูลฐาน และคดี TF ท่ีส�าคญั  

ส�าหรับหน่วยก�ากับภาคธุรกิจอ่ืนๆ (ด้านเสถียรภาพ) มีความเข้าใจความเส่ียงส่วนหน่ึงจากผลการประเมิน 

ความเส่ียงปี 2555 ประกอบกับประสบการณ์ในการก�ากับด้านเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม วิ ธีดังกล่าว 

ยงัไม่น�าความเส่ียงท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม่มาพิจารณามากเท่าท่ีควร (เช่น ภาคสหกรณ์เครดิตยเูนียนซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก)  

งานก�ากบัของส�านกังาน ปปง. โดยทัว่ๆ ไปอา้งอิงตามประเภทกลุ่มภาคธุรกิจตามท่ีปรากฏในรายงานการประเมิน 

ความเส่ียงปี 2555 ซ่ึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ไม่สร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านความเส่ียงเก่ียวกับ ML/FT  

ภายในแต่ละภาคธุรกิจ

419) การประเมินความเส่ียงปี 2555 กับกระบวนการประเมินท่ีตามมาในภายหลังล้วนแต่ขาดการประเมิน 

องค์ประกอบของความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กับแต่ละภาคธุรกิจย่อยหรือกิจการ ดังนั้น จึงท�าให้ขาดข้อมูลส�าคญัๆ  

เพ่ือช่วยให้ฝ่ายก�ากับพิจารณามุ่งเน้นและเพิ่มความเขม้ขน้ในการก�ากับ และจัดสรรทรัพยากรด้านก�ากับดูแล 

ใหก้บัแต่ละภาคท่ีควรใหค้วามส�าคญัในล�าดบัตน้ๆ 
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420) นับตั้ งแต่ปี 2556 ส�านักงาน ปปง. ใช้ข้อมูลความเส่ียงในระดับองค์กรจากกองข่าวกรองและกองคดี 

ของส�านักงาน ปปง. เอง รวมทั้ งแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือใช้ก�าหนดแผนการก�ากับตรวจสอบทั้ ง offsite และ onsite  

กับธุรกิจแต่ละประเภท ซ่ึงนับเป็นจุดแข็ง ก่อนปี 2556 (และนับแต่นั้ นในกรณีของส�านักงาน ก.ล.ต.) 

ธปท. และส�านกังาน ก.ล.ต. ใชข้อ้มูลของส�านกังาน ปปง. รวมทั้งขอ้มูลดา้นความเส่ียงเพ่ือใชใ้นการก�ากบัดูแล 

ดา้น AML/CFT

421) ส�านักงาน ปปง. และหน่วยก�ากบัดูแลอ่ืนๆ ตอ้งเขา้ใจความเส่ียงรายกิจการและรายภาคธุรกิจท่ีสมบูรณ์ 

ครบถ้วนมากกว่าน้ี และต้องน�าผลการประเมินความเส่ียงไปใช้ในการก�ากับดูแลและควบคุมตามความเส่ียง 

ใหส้อดคลอ้งกนั

กำรก�ำกบัตำมควำมเส่ียงในด้ำนข้อก�ำหนดด้ำน AML/CFT

422) ประเทศไทยไดป้รับปรุงกรอบการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT คร้ังใหญ่ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงวางรากฐานท่ีมัน่คง 

ส�าหรับงานก�ากบัดูแลตามความเส่ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน นบัตั้งแต่ปี 2557 ส�านกังาน ปปง. ไดรั้บผิดชอบการก�ากบัดูแล 

ผูมี้หนา้ท่ีรายงานในดา้น AML/CFT ช่วงก่อนปี 2556 ธปท., ส�านกังาน ก.ล.ต.และส�านกังาน คปภ. เป็นหน่วยงาน 

ท่ีมีอ �านาจในการก�ากบัดูแลสถาบนัการเงินและ DNFBPs บางประเภท และแนวทางการก�ากบัดูแลท่ีใช้มุ่งเน้น 

การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดตามกฎหมายมากกว่าการเขา้ใจความเส่ียง การเปล่ียนแปลงจากแนวทางการก�ากบัดูแล 

เสถียรภาพไปเป็นการก�ากบัดา้น AML/CFT ตามความเส่ียงท่ีน�าโดยส�านักงาน ปปง. นั้นไดรั้บการสนับสนุน 

เ ป็นอย่าง ดี  และมีการถ่ายทอดความ รู้และการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีส�าคัญให้กับส�านักงาน ปปง.  

การถ่ายโอนภารกิจท่ีบรรลุผลส�าเร็จสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ระหวา่งหน่วยงานก�ากบัดูแลต่างๆ 

423) จากความเขา้ใจท่ีมีในเร่ืองความเส่ียง ส�านักงาน ปปง. ไดเ้น้นงานก�ากบัในส่วนของภาคท่ีมีความเส่ียงสูง  

(ธนาคารและธุรกิจบริการทางการเ งิน) ผลการประเมินความเ ส่ียงปี  2555 เ ก่ียวกับระดับความเ ส่ียง 

เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในการก�าหนดล�าดบัความส�าคญัและความถ่ีในการตรวจสอบแต่ละภาคธุรกิจ
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การก�าหนดล�าดบัความส�าคญัและความถีใ่นการตรวจสอบจากความเส่ียงด้าน ML/FT ของแต่ละภาคธุรกจิ

424) ส�านกังาน ปปง. เร่ิมการตรวจสอบ onsite ในปี 2558 และตรวจสอบธนาคารครบทุกแห่งและสถาบนัการเงิน 

ท่ีไม่ใช่ธนาคารอีกจ�านวนหน่ึง ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน และธุรกิจโอนเงิน ส�านกังาน ปปง. ยงัไดต้รวจสอบ onsite  

ผูค้า้ทองค�าและอญัมณีและนายหน้าคา้อสังหาริมทรัพยอี์กจ�านวนหน่ึง ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ส�านักงาน ปปง.  

ติดตามประเมิน offsite กบัองค์กรทั้งท่ีเส่ียงสูงและไม่ใช่กลุ่มความเส่ียงสูง แต่เป็นการติดตามประเมินท่ีจ�ากดั 

อยูเ่พียงการตรวจสอบนโยบายและกระบวนการเท่านั้น แต่ไม่ไดต้รวจสอบประสิทธิผลของมาตรการควบคุม

425) การตรวจสอบ onsite ของส�านกังาน ปปง. ครอบคลุมตามขอ้ก�าหนดมาตรฐานดา้น AML/CFT 9 ประเด็น  

(นโยบายและกระบวนการ การประเมินความเส่ียงเชิงสถาบนั CDD, การระบุและยืนยนัตวัตน การโอนเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระบวนติดตามลูกคา้ ระบบการรายงานธุรกรรม การพึ่งพาบุคคลท่ีสาม และการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ปกร.)  

กบัสถาบนัการเงินโดยจดัสรรเวลาใหก้บัแต่ละเร่ืองเท่าๆ กนัทั้ง 9 เร่ือง โดยทัว่ไป ผูก้ �ากบัดูแลจดัสรรเวลาเท่าๆ กนั 

กบัผูมี้หนา้ท่ีรายงานเกือบทั้งหมด (ยกเวน้ธนาคารและผูรั้บแลกเปล่ียนเงิน) ทั้งๆท่ีลกัษณะของกิจการและความเส่ียง

ของกิจการแต่ละประเภทค่อนข้างแตกต่างกัน ในส่วนของผู ้ค้าทองค�าและอัญมณีและนายหน้าซ้ือขาย 

อสังหาริมทรัพยจ์ �ากดัขอบเขตเพียงเร่ืองการระบุและยืนยนัตวัตน การรายงานธุรกรรม, การเก็บรักษาเอกสาร  

และการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ปกร. เม่ือพิจารณาวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีส�านกังาน ปปง. จะสุ่มตรวจขอ้มูลลูกคา้ 

และรายงานธุรกรรมโดยไม่ระบุจ�านวนตวัอย่างท่ีตรวจสอบอย่างชดัเจน จึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าวิธีการตรวจสอบ  

onsite ของส�านกังาน ปปง. ยงัไม่อิงกบัความเส่ียงเพียงพอ

426) ท่ีผ่านมา มีมาตรการควบคุมด้าน AML/CFT ท่ีส�าคญัๆ หลายด้านท่ียงัไม่ได้มุ่งเน้นมากพอหรือไม่ได ้

ด�าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบ onsite ได้แก่ ข้อก�าหนดเร่ืองการเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์ การระบุ 

และยืนยนัตัวตนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการธนาคารตัวแทน  

หรือความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงินผา่นการคา้ โครงสร้างท่ีซบัซอ้น และ TF

427) จนถึงปัจ จุบันส�านักงาน ปปง.  ย ังไ ม่ได้มีการก�ากับ ดูแลตามประเด็น เฉพาะเ ร่ือง  ( themat ic )  

ทั้งๆ ท่ีมีหลายเร่ืองท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีปรากฏในรายงานการประเมินความเส่ียง เช่น การหลบเล่ียงภาษี 

และการทุจริตและจุดเปราะบางของบางภาคธุรกิจซ่ึงทราบกันดีว่าถูกใช้เพ่ือการฟอกเงินท่ีได้จากการกระท�า 

ความผิดมูลฐาน ดงันั้นแมว้่าส�านักงาน ปปง. จะไดเ้ร่ิมด�าเนินงานและยกระดบัการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT  

ของไทยไปอีกระดบัหน่ึง แต่การด�าเนินการตามความเส่ียงท่ีครบถว้นสมบูรณ์ยงับกพร่องอยูม่าก
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428) การก�ากับดูแลเร่ืองการธนาคารตัวแทนยงัไม่มากพอ โดยส�านักงาน ปปง. ได้ออกตรวจสอบธนาคาร 

และสถาบนัการเงินใหญ่ๆ ในดา้น AML/CFT อยา่งเตม็รูปแบบ แต่ขอบเขตการตรวจสอบในดา้นการควบคุม 9 ดา้น 

ไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองการธนาคารตวัแทน เป็นท่ีสงัเกตวา่ส�านกังาน ปปง. ไดสุ่้มตรวจระหวา่งการออกตรวจสอบ on-site  

ในเร่ืองคุณภาพของขอ้มูลการช�าระเงินในค�าสัง่โอนเงิน ตวัอยา่งเช่น เพื่อตรวจสอบวา่ค�าสัง่โอนมีขอ้มูลผูโ้อนหรือไม่ 

มีขอ้สงัเกตวา่สมาคมธนาคารไทยไดอ้อกแนวทางปฏิบติัของตนเองในเร่ืองความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินการ

ธนาคารตวัแทน ประกอบกบัเอกสารแนวทางปฏิบติัเร่ืองการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

429) การก�ากบัดูแลสหกรณ์, ผูค้า้ทองค�า และนายหน้าคา้อสังหาริมทรัพยย์งัไม่เพียงพอ เม่ือพิจารณาความเส่ียง 

และบริบทของประเทศไทย ในปี 2558 และปี 2559 ส�านกังาน ปปง. ใชแ้บบสอบถามประเมินตนเองส�าหรับการก�ากบัดูแล  

offsite กลุ่ม DNFBPs บางประเภท (ผูค้า้ทองค�าและนายหนา้คา้อสงัหาริมทรัพย)์ แต่ยงัไม่มีการตรวจสอบการปฏิบติั 

ดา้น AML/CFT ของสหกรณ์ ธุรกิจซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้า ท่ีปรึกษาทางการเงิน,  

สินเช่ือส่วนบุคคลและบริษัทบัตรเครดิต และบริษัทเช่าซ้ือและผู ้รับแลกเปล่ียนเงินท่ีเป็นบุคคลธรรมดา   

ความเ ส่ียงสูงสุดน่าจะเป็นกลุ่มสหกรณ์ เครดิตยู เ นียน ผู ้ค้าทองค�า  และนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย ์ 

ส�าหรับนักกฎหมายและนักบัญชีไม่ใช่ผูมี้หน้าท่ีรายงานตาม พ.ร.บ. ปปง. ดังนั้ นจึงไม่อยู่ภายใต้การก�ากับ 

ดา้น AML/CFT

430) ส�านกังาน ปปง. ประชุมกบัหน่วยก�ากบัดูแลภาคธุรกิจปีละ 3 - 4 คร้ัง และมีความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผล 

ในระดบัดีพอสมควร ขณะท่ีหน่วยก�ากบัดูแลภาคธุรกิจแลกเปล่ียนผลการตรวจสอบ onsite กบัส�านกังาน ปปง.,  

คณะผูป้ระเมินสังเกตเห็นว่ามีความร่วมมือมากเป็นพิเศษระหว่างส�านักงาน ปปง. กับ ส�านักงาน ก.ล.ต. 

โดย ส�านกังาน ก.ล.ต. ยงัคงเนน้ในดา้น AML/CFT ในการก�ากบัดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของกลุ่มนายหนา้ 

และตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพย์

ธปท. - การทบทวน/ตรวจสอบ offsite และ onsite ด้านเสถยีรภาพทีค่รอบคลุมด้าน AML/CFT (พ.ศ. 2556 -  2559)
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431) ขอบเขตการทบทวน offsite และการตรวจสอบ onsite ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มการเงินของ ธปท.  

รวมถึงส่วนหน่ึงของด้าน AML/CFT การทบทวนข้อมูล offsite เน้นท่ีความเส่ียงของสถาบันการเงิน,  

สถานะทางการเ งิน รายงานสถานการณ์ท่ีอาจรวมด้าน AML/CFT ด้วย ส่วนการตรวจสอบ onsi te  

พิจารณานโยบายและกระบวนการ รายงานการประเมินตนเองในด้าน AML/CFT ของสถาบันการเงิน,  

การตรวจ CDD ในระดับสูง (คือ การตรวจสอบตวัตนของลูกคา้จากฐานขอ้มูลธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบว่า 

ในการเปิดบัญชีเ ส่ียงสูง มีการอนุมัติโดยผู ้บริหารระดับสูงหรือไม่ เป็นต้น บางส่วนของการทบทวน 

ตามรอบเวลา การติดตามประเมินและการตรวจคดักรอง เป็นตน้) กลไกการประสานงานระหว่างส�านกังาน ปปง.  

และหน่วยก�ากับด้านเสถียรภาพประกอบด้วยการแต่งตั้ งมอบหมายผูป้ระสานงานหลกั การแลกเปล่ียนตาราง 

การตรวจสอบทั้ง offsite และ onsite และการประชุมหารือผลการตรวจสอบหลงัจากเสร็จส้ินการออกตรวจสอบ  

onsite

  การทบทวน offsite และการตรวจสอบ onsite สถาบันการเงนิและผู้มหีน้าทีร่ายงานโดยส�านักงาน ปปง. 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559)
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432) ส�านักงาน ปปง.มีแผนการจัดท�าการประเมินความเส่ียงรายภาคธุรกิจและจะจัดล�าดับความส�าคัญ 

ในการตรวจสอบตามผลการประเมินฯ และจะตรวจสอบ offsite ธนาคารทุกแห่งซ่ึงถือว่ามีความเส่ียงสูง  

รวมทั้งจะจดัท�าแผนการตรวจสอบ onsite จากผลของงานดงักล่าว

433) แม้ว่าส�านักงาน ปปง. จะมีทรัพยากรเพิ่มเติมนับตั้ งแต่รับหน้าท่ีเป็นผูก้ �ากับผูมี้หน้าท่ีรายงานทั้ งหมด 

ในดา้น AML/CFT ในปี 2557 แต่ยงัขาดทั้งทรัพยากร ทกัษะ/ประสบการณ์ในงานก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT  

เน่ืองจากมีขอบเขตความรับผิดชอบกวา้ง ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย ส�านักงาน ปปง.  
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มีเจา้หนา้ท่ีส่วนก�ากบัและตรวจสอบ 25 คนมีหนา้ท่ีตรวจสอบทั้ง onsite และ offsite และท�างานดา้นคดีอีก 5 คน 

ท่ี รับผิดชอบในการตรวจสอบกรณีพบว่าผู ้มีหน้าท่ีรายงานบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 

ดา้น AML/CFT

434) การขาดทรัพยากรท�าให้ส�านักงาน ปปง.  ไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีได้ในระยะเวลาท่ี เหมาะสม  

แมว้่า ส�านกังาน ปปง. จะทราบในเร่ืองจุดอ่อนขอ้น้ีแลว้และมีแผนเพ่ิมทรัพยากรมากข้ึน แต่ผูป้ระเมินยงัเห็นว่า 

การเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นทรัพยากรนั้นไม่ควรด�าเนินการเฉพาะในส�านกังาน ปปง. เท่านั้น แต่จ�าเป็นตอ้งครอบคลุม 

ทั้งระบอบเพื่อส่งเสริมเร่ืองประสิทธิผล 

มำตรกำรแก้ไขและบทลงโทษทีม่ีประสิทธิผล ได้สัดส่วนและมีผลยบัยัง้กำรกระท�ำผดิได้

435) ส�านกังาน ปปง. และหน่วยก�ากบัดา้นเสถียรภาพเนน้การออกหนงัสือแนะน�า ตกัเตือนและก�าหนดแผนปฏิบติั 

การเพ่ือแก้ไขขอ้บกพร่อง ตั้ งแต่รับหน้าท่ีก�ากบัดูแลในปี 2558 ส�านักงาน ปปง. ออกหนังสือเตือน 10 ฉบบั  

(ส่งถึงธนาคารพาณิชย ์ 8 ฉบับ ธนาคารเฉพาะกิจ 1 ฉบับ และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1 ฉบับ) และปรับ 8 แห่ง  

(ธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง และบริษทัหลกัทรัพย ์5 แห่ง) มีบญัชีลูกคา้ราว 400 บญัชีท่ีอาจมีความผดิท่ียงัคงอยูใ่นขั้นสืบสวน   

ในส่วนของการก�ากับด้านเสถียรภาพของหน่วยก�ากับดูแลภาคธุรกิจนั้ นนับว่า มี จุดแข็งอย่างแท้จ ริง 

และมีทรัพยากรในงานก�ากับมาก ธปท.ได้ออก (i) หนังสือแนะน�า 19 ฉบับ ออกหนังสือเตือน 1 ฉบับ 

และปรับธนาคาร 1 แห่ง และ (ii) ออกหนงัสือเตือน 2 ฉบบัและเตือนดว้ยวาจา 81 คร้ังกบัธุรกิจบริการทางการเงิน   

ส�านักงาน คปภ. ให้รายละเอียดเร่ืองท่ีไดอ้อกตรวจ onsite บริษทัประกนัวินาศภยั และไดอ้อกหนังสือแนะน�า  

1 แห่ง การก�ากบัของ ส�านกังาน ก.ล.ต. เนน้การควบคุมดา้น AML/CFT มากกว่าหน่วยก�ากบัอ่ืน แผนการก�ากบั 

รวมถึง KYC/CDD และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดา้น AML และน�าไปสู่การระบุขอ้บกพร่องในดา้นเหล่าน้ี ส่งผลใหก้.ล.ต.  

ออกหนงัสือเตือน 43 ฉบบั ปรับบริษทัหลกัทรัพย ์ 13 แห่ง และลงโทษผูบ้ริหาร 2 บริษทั รวม 3 รายในช่วง 5 ปี 

ท่ีผา่นมา 

436) ขณะท่ีพ.ร.บ. ปปง. บญัญติัโทษทางอาญา บทลงโทษ และโทษปรับจากความผดิดา้นAML/CFT แต่ขอบข่ายการลงโทษ 

ยงันอ้ยเกินไป บทลงโทษตามกฎหมายของหน่วยก�ากบัดา้นเสถียรภาพใชก้บักรณีการฝ่าฝืนมาตรการ AML/CFT ได ้ 

และสามารถใช้ควบคู่กบัการลงโทษตาม พ.ร.บ. ปปง. แต่อตัราค่าปรับหรืออตัราโทษท่ีใช้กบัสถาบนัการเงิน 

ถือไดว้่ายงัไม่หนกัพอท่ีจะยบัย ั้งการกระท�าการฝ่าฝืนได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือค�านึงถึงกรณีของสถาบนัการเงิน 

ระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก หน่วยก�ากบัมีมาตรการป้องกนัแกไ้ขต่างๆ นับตั้งแต่หนังสือแนะน�า หนังสือเตือน  

การปรับ การเพิกถอนใบอนุญาต และการปลดผูบ้ริหาร และสัง่พกังานผูบ้ริหาร

437) ในทางปฏิบัติ  ย ังไม่มีการใช้บทลงโทษอย่างกว้างขวาง นอกจากส�านักงาน ก.ล.ต. หน่วยก�ากับ 

ด้านเสถียรภาพหรือหน่วยก�ากับหลักยงัไม่มีการลงโทษสถาบันการเงิน และ DNFBPs ท่ีฝ่าฝืนมาตรการ  

AML/CFT เท่าท่ีควร ซ่ึงอาจมีสาเหตุเน่ืองจากยงัมีขอ้บกพร่องในการตรวจสอบการปฏิบติัในดา้น AML/CFT   

ของหน่วยก�ากบั (คือ ธปท./ส�านักงาน คปภ.) และสมรรถนะของส�านักงาน ปปง. ในการตรวจสอบผูมี้หน้าท่ี 

รายงานพบวา่อาจมีการฝ่าฝืน ทั้งน้ีส�านกังาน ปปง. มีแผนท่ีจะเสริมสร้างทรัพยากรใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 
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438) อุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่างหน่ึงต่อประสิทธิผลของการลงโทษตามแนวทางปัจจุบนัก็คือกระบวนการปรับ 

ซ่ึงจ�ากัด เ พียงการด�า เ นินการทางอาญาและกลไกการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงสร้างภาระอย่างไม่จ�า เ ป็น 

ให้กบัหน่วยงานก�ากบัเน่ืองจากหน่วยงานก�ากบัจ�าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารหลกัฐานก่อนท่ีจะเจรจาเปรียบเทียบ 

ปรับกับผูมี้หน้าท่ีรายงานผูล้ะเมิดกฎระเบียบ กระบวนการน้ีท�าให้เกิดความล่าช้า สร้างภาระค่าใช้จ่ายสูง 

ให้กับหน่วยก�ากับดูแลและต้องข้ึนกับการได้รับความยินยอมรับโทษของผูมี้หน้าท่ีรายงาน เง่ือนไขเหล่าน้ี 

เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการลงโทษทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์

ดา้น AML/CFT อยา่งร้ายแรงเกิดข้ึน ฉะนั้นหน่วยก�ากบัดูแลตอ้งมีมาตรการลงโทษทางปกครองรวมทั้งโทษปรับ 

ในขอบเขตกวา้งกวา่ท่ีเป็นอยู ่

439) ในช่วงท่ีเขา้ตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย ส�านกังาน ปปง. ไม่สามารถใหต้วัเลขท่ีแน่นอนหรือจ�าแนกรายคดี 

ท่ีอาจเก่ียวกบัการลงโทษได ้ อย่างไรก็ตาม อาจเห็นไดจ้ากการมีจ�านวนคดีท่ีอยู่ระหว่างสืบสวนราว 400 บญัชี 

ในขณะท่ีมีเจา้หนา้ท่ีเพียง 5 คน

440) เร่ืองส�าคญัท่ีควรบนัทึกไวคื้อ เม่ือเร็วๆ น้ี ประเทศไทยเร่ิมใช้เคร่ืองมือท่ียืดหยุ่นมากข้ึนในการลงโทษ 

กรณีฝ่าฝืน โดย ธปท. มีอ�านาจลงโทษปรับไดต้าม พรบ.ว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นกรณีตวัอย่าง 

ท่ีส�าคญัท่ีช่วยใหธ้ปท. ด�าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีพบการฝ่าฝืนอยา่งร้ายแรง

441) หน่วยก�ากบัดูแลสหกรณ์ไม่เคยลงโทษกรณีฝ่าฝืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

442) ขณะท่ีมีการติดตามแผนปฏิบติัการเฉพาะอยา่งใกลชิ้ดนั้น การท่ีไม่มีการใชม้าตรการลงโทษอยา่งกวา้งขวาง 

ท�าใหภ้าพรวมการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบไม่เป็นผล จ�านวนและมูลค่าท่ีปรับโดยรวมยงัต�่ามาก

 

ผลกระทบของกำรก�ำกบัดูแลทีม่ีต่อกำรปฏิบัติตำม

443) ส�านกังาน ปปง. ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยก�ากบัอ่ืนๆ ระบุวา่การด�าเนินงานก�ากบัดูแลโดยเฉพาะมาตรการ 

แกไ้ขและการเตือน ปกติแลว้ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์ององคก์รภายใตก้ารก�ากบั  

โดย ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. และส�านกังาน ปปง. ไดด้�าเนินการไปในแนวทางเดียวกนั แต่ในกรณีของหน่วยก�ากบั

สหกรณ์ยงัไม่เห็นผลใดๆ จากการสอบถามส�านกังาน ปปง. ส�านกังาน ก.ล.ต. กบัองคก์รต่างๆ ภายใตก้ารก�ากบั  

พบว่าการก�ากบัดูแลของส�านักงาน ปปง. และ ส�านักงาน ก.ล.ต. โดยทัว่ไปท�าให้สร้างความตระหนักเพ่ิมข้ึน 

และมีการปฏิบติัตามท่ีดีข้ึนในภาคการธนาคาร ธุรกิจรับแลกเงิน และหลกัทรัพย ์ การพฒันาทั้งในดา้นปริมาณ 

และคุณภาพของธุรกรรมตอ้งสงสยัเพ่ือใชใ้นภารกิจสืบสวนทางการเงินเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงจากความพยายาม

ในการสร้างตระหนกั
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กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมเส่ียงด้ำน ML/FT และหน้ำทีใ่นด้ำน AML/CFT

444) หน่วยก�ากบัดูแลภาคธุรกิจและส�านักงาน ปปง. ไดอ้อกขอ้แนะน�าเพ่ือส่งเสริมให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานเขา้ใจ 

หน้า ท่ีในด้าน AML/CFT มากข้ึน อย่างไรก็ตาม มีปัญหาความไม่สอดคล้องท่ีย ังไม่ได้รับการแก้ไข  

จากการสอบถามของคณะผูป้ระเมินพบว่าหน่วยงานผูมี้หน้าท่ีรายงานมีความยากล�าบากอย่างยิ่งในการปฏิบติั 

ตามระเบียบ แนวทาง ประกาศ และข้อแนะน�าท่ีมีเป็นจ�านวนมาก ฉะนั้ น จึงควรมีการประมวลระเบียบ 

และขอ้แนะน�าเพื่อส่งเสริมใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานเขา้ใจหนา้ท่ีในดา้น AML/CFT มากข้ึน 

445) ส�านักงาน ปปง. ให้ความส�าคญักบัการเผยแพร่และการสร้างความตระหนัก และส่วนมากไดด้�าเนินการ 

ไปตามความเ ส่ียงคือเน้นธนาคารและภาคหลักทรัพย์เ ป็นล�าดับแรก ส�านักงาน ปปง.  ได้จัดสัมมนา 

และจัดการบรรยายให้ความรู้แก่สถาบนัการเงินและผูมี้หน้าท่ีรายงานระหว่างปี 2557 - 2559 อย่างไรก็ตาม  

ย ังจัดการอบรมน้อยเกินไปในส่วนของสถาบันการเ งินและผู ้มีหน้า ท่ีรายงานอ่ืน ( เ ช่น บริษัทเ งินทุน 

และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารเฉพาะกิจ ธุรกิจซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า ธุรกิจซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์)  

โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงกว่า เช่น ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน ธุรกิจโอนเงิน บริษทับริหารสินทรัพย ์

ผู ้ค้าทองค�าและอัญมณี ผู ้ค้ารถยนต์ บริษัทให้เ ช่า ซ้ือรถยนต์ นายหน้าหรือตัวแทนค้าอสังหาริมทรัพย ์

ผูป้ระกอบอาชีพคา้ของเก่า และธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
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กจิกรรมออกเผยแพร่และสร้างความตระหนัก

446)	 การด�าเนินการของส�านกังาน	ปปง.	ในภาคสถาบนัการเงินไดผ้ลลพัธ์ท่ีวดัผลไดน้อ้ย	ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีส�านกังาน	 

ปปง.	 มีทรัพยากรและประสบการณ์น้อยโดยเฉพาะความเขา้ใจในเร่ืองความเส่ียงสูง	ประกอบกบัความซับซ้อน 

ของสถาบนัท่ีมีความกา้วหนา้ในระดบัสูง	 ส�านกังาน	ปปง.ตระหนกัดีในเร่ืองความสามารถในการท�างานร่วมกบั 

ทุกภาคธุรกิจในเร่ืองท่ียุง่ยากมากท่ีสุดและรับรู้ถึงความทา้ทายนั้น
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447) ขณะท่ีส�านกังาน ปปง. มีความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัภาคธุรกิจ ส�านกังาน ปปง. ควรประสานกบัหน่วยงานก�ากบั 

ท่ีเก่ียวขอ้งดา้น AML/CFT อยา่งสร้างสรรคแ์ละสม�่าเสมอเพ่ือแจง้เร่ืองความเส่ียง นอกจากการจดัสัมมนาร่วมกนั 

กับส�านักงาน คปภ. 1 คร้ัง ให้กับเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน คปภ. และสัมมนากับเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6 คร้ัง ส�านักงาน ปปง. ยงัไม่มีกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ให้กับหน่วยก�ากับ 

ดา้นเสถียรภาพใดๆ เพื่อน�าเสนอขอ้มูลความเส่ียง

448) มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย รวมทั้ งส�านักงาน ป.ป.ช. และกรมศุลกากร 

ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานเขา้ใจ สามารถระบุและบรรเทาความเส่ียงด้าน ML/FT  

ในภาคส่วนของตนไดดี้ข้ึน โดยควรด�าเนินการในลกัษณะการร่วมมือกบัส�านกังาน ปปง. 

สรุปผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่ 3

449) ประเทศไทยมปีระสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่3 ในระดบัปานกลาง
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ข้อค้นพบส�ำคญั

มีฐานข้อมูลการจัดตั้ งและประเภทของนิติบุคคลไทยท่ีสืบค้นได้สะดวก กฎหมายไทยไม่อนุญาต 
ใหจ้ดัตั้งทรัสต ์แต่มีทรัสตต่์างประเทศด�าเนินการอยูใ่นประเทศไทย

รายงานประเมินความเส่ียงฉบับปี 2555 ได้วิ เคราะห์ความเส่ียงด้าน ML/TF ท่ี เ ก่ียวกับนิติบุคคล  

และบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมายท่ีอาจจัดตั้ งหรือด�า เ นินธุรกิจในประเทศไทย ส�านักงาน ปปง.  

ตระหนักถึงความเส่ียงในการใช้นิติบุคคลไปในทางท่ีผิดเป็นอย่างดี ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนยงัขาดความตระหนัก 

อยู่มากหน้าท่ีในการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร และส�านักงาน ก.ล.ต.)  

ช่วยส่ง เส ริมความโปร่งใสของข้อ มูล เจ้าของ เ บ้ืองต้นของนิ ติ บุคคลไทย และสามารถเข้า ถึงได ้

โดยหน่วยงานรัฐและโดยสาธารณชน แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

พ้ืนฐานท่ีจัดท�าโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เ น่ืองจากไม่มีการปฏิบัติในขั้ นตอนการขอจดทะเบียน 
ท่ี ดี เ พี ย ง พ อ  แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้อ มู ล ย ัง ท�า ไ ด้ไ ม่ ดี นัก  ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น ข้อ มู ล โ ด ย อัต โ น มั ติ 

ระหว่างกรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และส�านักงาน ก.ล.ต. ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสของขอ้มูล 

เจา้ของกิจการ

ไม่มีข้อก�าหนดให้บริษัทมหาชนจ�ากัดต้องมีข้อมูลเจ้าของผู ้รับประโยชน์นอกเหนือจากข้อก�าหนด 

ของกรมพฒันาธุรกิจการค้าท่ีก�าหนดให้บริษทัมหาชนจ�ากัดต้องขอ ปรับปรุง และรายงานข้อมูลเจ้าของ 

ผูรั้บประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ หน้าท่ีในการจดทะเบียนกับส�านักงาน ก.ล.ต.  
ช่วยส่งเสริมการระบุตวัเจา้ของผูรั้บประโยชนใ์นกรณีบริษทัมหาชนจ�ากดั

ประเทศไทยพ่ึงพาข้อมูลเจ้าของผู ้รับประโยชน์ของนิติบุคคล และบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย 

จากการท�า CDD ของผูมี้หน้าท่ีรายงาน แต่การปฏิบัติด้าน CDD ของสถาบันการเงินยงัมีข้อบกพร่อง  

(ดู IO 4) และไม่มีขอ้ก�าหนดให้ DNFBPs ตอ้งท�า CDD ประเทศไทยได้รับขอ้มูลเจ้าของผูรั้บประโยชน์ 

จากผู ้มีหน้าท่ีรายงาน รวมถึงจากการขอข้อมูลจากต่างประเทศ และร้องขอและได้รับข้อมูลพ้ืนฐาน 

และขอ้มูลเจา้ของผูรั้บประโยชน์นิติบุคคลและบุคคลท่ีตกลงกนัทางกฎหมายจากต่างประเทศ รวมถึงขอ้มูล 

บุคคลธรรมดาท่ีอาจเป็นเจา้ของหรือควบคุมนิติบุคคลไทย

ข้อแนะน�ำ

• ปรับปรุงขอ้มูลความเส่ียงจากฉบบัปี 2555 และประเมินเชิงลึกในส่วนของนิติบุคคลไทยท่ีมีเจา้ของเป็น 

 ต่างชาติ

บทที ่7 นิตบุิคคลและบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

450) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีคือ IO 5 ขอ้แนะน�าขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผล 

ในส่วนน้ีคือขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 24 - 25
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• ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายส�าหรับนิติบุคคลและหน่วยงานก�ากับดูแลให้ครอบคลุมข้อก�าหนด 

 ทั้ งทางตรงและทางอ้อมในด้านความโปร่งใสของข้อมูลเจ้าของผู ้รับประโยชน์ และภารกิจ อ�านาจ  

 โทษ (รวมถึงโทษกรณีแจ้งข้อมูลหรือรายงานเท็จหรือท�าให้เข้าใจผิดท่ีจะส่งผลต่อความถูกต้อง 

 ของข้อมูล) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืนๆ แก้ไขกฎหมายให้นิติบุคคล 

 ต้อ ง มี ม า ต ร ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร เ รี ย ก แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ข้อ มู ล ข้อ มู ล เ จ้ า ข อ ง ผู ้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ 

 ของนิติบุคคลใหท้นัสมยั

• เผยแพร่และให้แนวทางปฏิบัติโดยมุ่งไปท่ีสถาบันการเงินและ DNFBPs รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจ 

 การค้า กองทะเบียนธุรกิจ ส�านักงาน ก.ล.ต. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ส�านักงาน ปปง.  เ ป็นต้น ตามผลการประเ มินความเ ส่ียงและเ พ่ือสนับสนุนผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน 

 ในการท�า CDD ได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการได้มาและเก็บรักษาข้อมูล 

 เจา้ของผูรั้บประโยชนข์องลูกคา้

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยก�ากับดูแลอ่ืนๆ ควรเพิ่มการก�ากับดูแลและการลงโทษบริษัท 

 และหา้งหุน้ส่วนท่ีแจง้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีก�าหนด

• ปรับปรุงกฎหมายด้าน AML/CFT ให้ก�าหนดอย่างชัดเจนว่าลูกค้าของสถาบันการเงินท่ีเป็นทรัสตี  

 (ของทรัสตท่ี์จดัตั้งในต่างประเทศ) ตอ้งส�าแดงสถานะของตนต่อสถาบนัการเงิน 

• หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายควรใหค้วามส�าคญักบัความเก่ียวขอ้งของนิติบุคคลในการสืบสวนคดีต่างๆ

• ร ะ บุ ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ต้อ ง ด�า เ นิ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก เ ป็ น พิ เ ศ ษ ใ น เ ร่ื อ ง นิ ติ บุ ค ค ล  

 และบุคคลท่ีตกลงกันทางกฎหมาย (ทรัสต์)  และก�าหนดและใช้กลไกดังกล่าว เ พ่ือสนับสนุน 

 ความร่วมมือในเชิงรุกอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียง

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่5 (นิติบุคคลและบุคคลทีม่ีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำย)

ข้อมูลกำรจดัต้ังและประเภทของนิติบุคคลและบุคคลทีมี่กำรตกลงกนัทำงกฎหมำยทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะ

451) ขอ้มูลการจดัตั้งและประเภทของนิติบุคคลท่ีอาจจดัตั้งไดต้ามกฎหมายไทยสามารถคน้หาไดจ้ากเว็บไซต ์

ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส�านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจและส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีขอ้มูลลกัษณะน้ี 

อยูใ่นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ ป.พ.พ. และ พรบ. บริษทัมหาชนจ�ากดั เวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

(http://www.dbd.go.th/dbdweb_en) มีเอกสารแนะน�าเป็นภาษาไทยและองักฤษเก่ียวกบัการจดัตั้ง ประเภท และหนา้ท่ี

ตามกฎหมายของนิติบุคคลในประเทศไทย
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กำรระบุ กำรประเมินและควำมเข้ำใจควำมเส่ียง ML/FT และจดุเปรำะบำงของนิติบุคคล

452) มีความเส่ียงอยา่งแทจ้ริงในการท่ีอาชญากรจะใชนิ้ติบุคคลเพ่ือฟอกเงินท่ีไดจ้ากอาชญากรรมในประเทศไทย  

แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการประเมินความเส่ียงอย่างละเอียดในด้าน ML/FT ของนิติบุคคลแต่ละประเภท  

ตลอดจนบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีอาจจดัตั้งหรือด�าเนินกิจการในประเทศไทย

453) การประเมินความเส่ียงปี 2555 ประเมินความเส่ียงดา้น ML/FT ของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนั 

ทางกฎหมายในประเทศไทย โดยการใชชุ้ดเคร่ืองมือเพ่ือคาดการณ์ความเส่ียง (การให้คะแนนและการจดัอนัดบั)  

ส�าหรับภาคธุรกิจย่อยของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายแต่ละประเภททั้งไทยและต่างชาติ 

ท่ีย ังคงด�า เ นินกิจการอยู่ในประเทศไทย ผลการประเมินความเ ส่ียงปี  2555 ท่ีพบปัญหาความท้าทาย 

ของฝ่ายสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือหลกัฐานเน่ืองจากขาดความโปร่งใส 

เ ร่ืองการเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์นั้ นเกิดจากการขาดกฎระเบียบด้าน AML/CFT ในเร่ืองความโปร่งใส 

ของนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงท�าให้มีขอ้มูลความโปร่งใสน้อยมากของนิติบุคคล 

กว่าล้านแห่งในประเทศไทย  หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแจ้งว่ารายละเอียดข้อมูลท่ีบริษัทต่างๆ จัดเก็บ  

ไม่เพียงพอท่ีจะใชร้ะบุ ยึด หรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานฟอกเงิน และยงัเห็นว่าการตั้งบริษทับงัหนา้ 

ท�าไดง่้ายมาก การประเมินความเส่ียงระดบัชาติไดป้ระเมินและจดัอนัดบัความเส่ียงของภาคธุรกิจยอ่ยประเภทต่างๆ 

และลกัษณะของธุรกิจ และไดร้วมถึงการประเมินจุดเปราะบางและผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาอีกดว้ย

454) ขณะท่ีการประเมินความเส่ียงปี 2555 พิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างของความเส่ียงจากนิติบุคคล 

และบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายในประเทศไทย แต่ไม่ชัดเจนว่านอกเหนือจากส�านักงาน ปปง.  

แลว้หน่วยงานอ่ืนๆ เขา้ใจผลประเมินเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดีหรือไม่

455) ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางภูมิภาคส�าหรับการจดัตั้งหรือใหบ้ริการเก่ียวกบับริษทั ประกอบกบักฎหมาย 

บริษทัของไทยไม่เปิดทางเลือกให้กบัโครงสร้างทางกฎหมายท่ีซับซ้อนมากนัก มีภาคธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบั 

บริษทัส�าหรับบริษทัทอ้งถ่ินในประเทศไทยแต่เป็นบริษทัขนาดเล็กซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมให้มีการจดัตั้งนิติบุคคล 

ส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ ซ่ึงในระยะหลังจะเพ่ิมทางเลือกในการจัดตั้ งบริษัทส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ 

เ พ่ือ ช่วยขจัดปัญหาการควบคุม ท่ี ค่อนข้าง เข้มงวดในการถือครองอสังหา ริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ  

อน่ึง ไม่ชดัเจนวา่บริษทัไทยมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของต่างประเทศมากนอ้ยเพียงใด

456) ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้ งทรัสต์ในประเทศ แต่ก็ชัดเจนว่ามีทรัสต์ต่างประเทศท่ีด�าเนินการ 

อยู่ในระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงทรัสต์ต่างประเทศท่ีมาลงทุนหรือใช้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

และการตั้ งทรัสต์ต่างชาติในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ของคนไทยเอง ตัวอย่างการใช้ทรัสต์ต่างประเทศ 

ของคนไทยคือการใช้ทรัสต์ของตระกูลในต่างประเทศเพื่อสืบทอดการถือครองทรัพย์สินของครอบครัว  

ปรากฏชัดว่ามีบริการตั้ งทรัสต์แบบน้ีเพ่ือใช้ในจุดประสงค์ดังกล่าวในในไทยแต่ไม่ใช่เป็นภาคธุรกิจใหญ่  

บริการทรัสตมี์กฎระเบียบควบคุมนอ้ยมากและหน่วยงานไทยกย็งัไม่เขา้ใจดีนกั
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457) รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ระบุถึงการใช้ตวัแทนอย่างไม่เป็นทางการและโครงสร้างลกัษณะ 

คล้ายๆ กัน น้ี เ พ่ือปกปิดการเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์ เ ป็นความเ ส่ียงอย่างหน่ึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 

ความเส่ียงในการทุจริต (เจา้หนา้ท่ีทุจริตโดยใชโ้ครงสร้างท่ีซบัซอ้น)  

458) ส�านักงาน ปปง. แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจพอควรเก่ียวกับจุดเปราะบางของการใช้นิติบุคคลไทย 

และต่างชาติในการกระท�าความผิดกฎหมาย แต่ยงัเข้าใจในกรณีของการใช้ทรัสต์ต่างประเทศไม่มากนัก  

ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์อนัยาวนานของส�านกังาน ปปง. จากการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวน 

ติดตามทรัพยสิ์น ไม่ชดัเจนวา่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (ซ่ึงก�ากบัดูแลบริษทัเกือบทั้งหมด) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

หน่วยก�ากับดูแลหรือหน่วยงานทางภาษีมีความเข้าใจอย่างดีในด้านภัยคุกคามหรือจุดเปราะบางต่างๆ  

ของนิติบุคคลไทย - ต่างชาติ และบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายต่างชาติท่ีด�าเนินการในประเทศไทยหรือไม่  

หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายไดก้ล่าวถึงคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้บริษทัท�าการฉ้อโกง การปกปิดซ่อนเร้นทรัพย ์

จากอาชญากรรมและประเภทอาชญากรรมอ่ืนๆ

มำตรกำรบรรเทำเพือ่ป้องกนักำรใช้นิติบุคคลและบุคคลทีม่ีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำยในทำงทีผ่ดิ

459) มีมาตรการลดความเส่ียงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยหลงัการประเมินความเส่ียงปี 2555 ท่ีช้ีให้เห็นถึงปัจจยัเส่ียง 

จากนิติบุคคลและการตกลงกนัทางกฎหมายในประเทศไทย

460) มีการทบทวนกฎหมายนิติบุคคลและการตกลงกนัทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้ก�าหนดทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ในดา้นความโปร่งใส รวมถึงความครอบคลุม อ�านาจ (และแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนัเพ่ือความถูกตอ้งของขอ้มูล)  

และบทลงโทษนอ้ย

461) ม า ต ร ก า ร ห ลัก ท่ี ด�า เ นิ น ก า ร อ ยู่ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล ท่ี จัด ตั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

คือการใหส้าธารณชนเขา้ถึงขอ้มูลในทะเบียนพาณิชย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และการอนุญาตใหห้น่วยงานท่ีมีอ�านาจ  

(ในระดบัต่างๆ กนัแลว้แต่สภาพการณ์ท่ีต่างกนั) เขา้ถึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากการท�า CDD และกระบวนการอ่ืนๆ  

ของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน

462) มีการก�าหนดหนา้ท่ีให้จดัเก็บขอ้มูลการถือหุ้นและคณะผูบ้ริหารท่ีถูกตอ้งซ่ึงคน้หาไดท้างออนไลน์และ/หรือ 

ข้อมูลท่ีเก็บท่ีบริษัท แต่หน้าท่ีเหล่าน้ียงัไม่มีการด�าเนินการท่ีดีหรือการบังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบท่ีดีในการจดทะเบียนและการรายงานออนไลน์และสามารถเข้าถึงข้อมูล 

การจดทะเบียนโดยผ่านระบบคลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขาดอ�านาจทางกฎหมายหรือทรัพยากรเพื่อบงัคบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร
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463) ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ระบุว่า มีบริษทัท่ีธุรกิจไม่มีการด�าเนินกิจการ (inactive companies)  

อยูเ่ป็นจ�านวนมากท่ีขาดการส่งรายงานผลประกอบการต่อนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ซ่ึงลดทอนความถูกตอ้ง

และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลในการดูแลของนายทะเบียน

464) หุ้นชนิดไม่ระบุ ช่ือผู ้ถือและการ เ ป็นผู ้ถือ หุ้นหรือกรรมการผู ้จัดการแทนกันอย่าง เ ป็นทางการ 

ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของไทย กฎหมายและระเบียบห้ามมีหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือผู ้ถือและตัวแทน  

(nominees) (ทั้ งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ผูถื้อหุ้นของบริษัทจ�ากัดอาจมีผูแ้ทนเป็นบุคคลท่ีสาม 

โดยมีการท�าหนงัสือมอบอ�านาจซ่ึงเป็นหลกัประกนัความโปร่งใสในการท�าการ บริษทัตอ้งจดัเก็บส�าเนาหนงัสือ 

มอบอ�านาจเม่ือบุคคลท่ีสามท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ในการประชุมบริษทั

465) หน่วยงานระบุว่าได้ด�าเนินการเพ่ือบรรเทาความเส่ียงจากใบส�าคญัแสดงสิทธิในหุ้นส�าหรับบริษทัจ�ากัด 

และบริษทัมหาชนจ�ากัด ก่อนออกใบส�าคัญแสดงสิทธิในหุ้น บริษทัต้องจัดประชุมผูถื้อหุ้นและจดทะเบียน 

กบันายทะเบียน ยิง่กวา่นั้นยงัหา้มมิใหข้ายหุน้นั้นใหก้บับุคคลอ่ืนยกเวน้ผูถื้อหุน้ในปัจจุบนั

สถานะของนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการในประเทศไทยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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466) ส�าหรับบริษทัมหาชนจ�ากัด (บมจ.) มีขอ้ก�าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นท่ีเสริมสร้างความโปร่งใส 

เป็นอย่างดี ขอ้ก�าหนดให้ตอ้งเปิดเผยกบัส�านกังาน ก.ล.ต. น้ีใชก้บั บมจ. ทั้งหมดซ่ึงยงัถูกก�าหนดให้ตอ้งเปิดเผย 

ข้อมูลส�าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  การปฏิบัติตามหน้าท่ีดังกล่าวมีส�านักงาน ก.ล.ต.  

เป็นผูก้ �ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมาย

467) การแบ่งปันข้อมูลเร่ืองการเป็นเจ้าของของนิติบุคคลระหว่างกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และส�านกังาน ก.ล.ต. นบัเป็นจุดแข็งในเร่ืองความโปร่งใสของนิติบุคคล แต่การแบ่งปันขอ้มูลน้ีไม่รวมถึงขอ้มูล 

การเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน ์

468) มีกฎหมายรองรับให้หน่วยงานมีอ�านาจเขา้ถึงขอ้มูลการถือหุ้นและการควบคุมทางนิตินัยส�าหรับนิติบุคคล 

ท่ีตั้งภายในประเทศไทย

กำรเป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์ 

469) ขอ้บงัคบัเพียงอย่างเดียวท่ีให้บริษทัจ�ากดัตอ้งจดัให้มี เก็บรักษา หรือรายงานการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ 

ได้แก่ในกรณีของผูถื้อหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ โดยต้องจัดให้มีและยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้าข้อก�าหนด 

ในการยื่นขอ้มูลของส�านกังาน ก.ล.ต. ช่วยในการระบุตวัตนของการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ในส่วนของบริษทั 

มหาชน จ�ากดั

470) ประเทศไทยใช้แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ เ พ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในทางอ้อมเก่ียวกับเจ้าของผู ้รับประโยชน ์ 

รวมทั้ งข้อมูลท่ีสถาบันการเงินได้มาจากการด�าเนินการตามกฎกระทรวง CDD เม่ือนิติบุคคลเป็นลูกค้า 

ของสถาบนัการเงิน ขอ้ก�าหนดดา้น CDD ใชบ้งัคบัไปถึงผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร งบการเงิน และบนัทึกรายรับ - รายจ่าย 

ท่ีอาจขอรับไดจ้ากส�านกังานบริการจดทะเบียนธุรกิจหรือกรมสรรพากร แต่ ณ เวลาของการเขา้ตรวจประเมินน้ี  

กลุ่ม DNFBPs ไม่อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัในการท�า CDD อยา่งครบถว้น แต่ทั้งน้ี ไดใ้ชบ้งัคบักบักลุ่ม DNFBPs บางกลุ่ม 

นบัตั้งแต่ปลายปี 2559 แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงนกักฎหมายหรือนกับญัชีซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ 

แก่บริษัทมากท่ีสุดในประเทศไทย จากการประเมินความเส่ียงปี 2555 และข้อคิดเห็นของหน่วยงาน  

ปรากฏว่าผูใ้ห้บริการบริษัทเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในระบบเศรษฐกิจโดยมีการใช้นักกฎหมายเพียงคร้ังคราว 

ในการจดัตั้งหรือมีบทบาทในการจดัการบริษทัจ�ากดั

471) ร ะ บ บ ท่ี พ่ึ ง ข้อ มู ล  C D D  ข อ ง ส ถ า บัน ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร เ ก็บ ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง บ ริ ษัท  

ส่วนหน่ึงช่วยสนบัสนุนการระบุตวัตนของเจา้ของผูรั้บประโยชน์ไดใ้นบางกรณี แต่ไม่ไดช่้วยให้สถาบนัการเงิน 

ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ รั บ ข้อ มู ล ก า ร เ ป็ น เ จ้า ข อ ง ผู ้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี เ ป็ น ปั จ จุ บัน ข อ ง บ ริ ษัท จ�า กัด ไ ด้ทัน ที  

หน่วยงานอาจพบความยุ่งยากในการระบุว่าผูมี้หน้าท่ีรายงานรายใดมีนิติบุคคลใดเป็นลูกคา้ มีการปรับขอ้มูล  

CDD ให้ทันสมัยเป็นระยะตามข้อก�าหนด ongoing CDD ในขณะท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคล 

ท่ี เ ป็นผู ้รับประโยชน์ ในระหว่างนั้ น  ด้วย เหตุ น้ี  กระบวนการ  CDD จึงอาจไม่สมบูรณ์หรือข้อ มูล 

ในส่วนของการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชนไ์ม่ทนัสมยั
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472) ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ตรงในการใช้ขอ้มูลการเป็นเจา้ของบริษทัจากการจดทะเบียน 

ประกอบกับขอ้มูล CDD ท่ีได้รับจากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกับเจ้าของ 

ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของนิติบุคคลไทย การหาขอ้มูลเหล่าน้ีเก่ียวกบัคดีท่ีส�านกังาน ปปง. ตอ้งติดตามทรัพยสิ์น 

ในประเทศตลอดจนเ พ่ือส่งให้ตามค�า ร้องขอข้อ มูลการ เ ป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์จากต่ างประเทศ  

ในกรณีของค�าร้องขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา ส�านักงาน ปปง. จะเป็นหน่วยงานหลกั 

ในการหาขอ้มูลดงักล่าวให้

473) หน่วยงานท่ีมีอ�านาจและผู ้มีหน้าท่ีรายงานทั้ งหมดระบุว่าในการขอและตรวจสอบการเป็นเจ้าของ 

ผูรั้บประโยชนข์องนิติบุคคลไทยท่ีมีองคก์รต่างประเทศเก่ียวขอ้งดว้ยนั้นมีความยุง่ยากมากกกวา่

บุคคลทีม่ีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำย

474) กฎหมายไทยไม่อนุญาตใหจ้ดัตั้งทรัสตโ์ดยแจง้ชดัในประเทศ (Domestic express trusts) จึงช่วยขจดัความเส่ียง 

จากการตั้งทรัสต์ในประเทศไปได ้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีขอ้ห้ามการจดัตั้งหรือด�าเนินงานของทรัสต์ต่างประเทศ 

ในประเทศไทย ดังท่ีระบุข้างต้น มีข้อบ่งช้ีว่ามีทรัสต์ต่างประเทศด�าเนินงานในประเทศไทยและท�าธุรกรรม 

ท่ี เ ก่ียวข้องกับคนไทยหรือนิติบุคคลไทย การประเมินความเส่ียงปี 2555 มีการประเมินบริการทรัสต ์ 

(เก่ียวขอ้งกบัทรัสตต่์างประเทศเพ่ือลูกคา้คนไทย) ท่ีอาจด�าเนินกิจการในประเทศไทยอยูบ่า้ง แต่หน่วยงานของไทย 

ยงัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองน้ี

475) ไม่มีขอ้ก�าหนดท่ีชัดแจง้ให้ทรัสตี (ของทรัสต์ต่างประเทศ) ท่ีใช้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินประเภทอ่ืน 

ตอ้งแจง้สถานะวา่ตนเป็นทรัสตีในขั้นตอนการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้

476) ไม่มีการควบคุมโดยตรงกบัทรัสตีของทรัสตต่์างประเทศท่ีท�าธุรกิจในประเทศไทย  อยา่งไรก็ตามขอ้ก�าหนด 

ให้สถาบันการเงินท�า CDD ให้ระบุว่าลูกค้าเป็นคู่สัญญาในทรัสต์หรือไม่ และให้ท�า CDD ของบุคคล 

ท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายต่างชาติท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ไม่ชดัเจนว่า CDD ดงักล่าวนั้นครบถว้นสมบูรณ์หรือขอ้มูล 

เป็นปัจจุบันหรือไม่ เช่นเดียวกับในกรณีของบริษทั หน่วยงานพบความยุ่งยากในการระบุว่าสถาบันการเงิน 

ใดมีทรัสตีของทรัสต์ต่างประเทศรายใดเป็นลูกค้าบ้าง มีการปรับปรุงข้อมูล CDD ให้ทันสมัยเป็นระยะ 

ตามขอ้ก�าหนด ongoing CDD ขณะท่ีในระหว่างนั้นอาจเกิดการเปล่ียนแปลงการจดัการควบคุมทรัสต์ก็เป็นได ้ 

ดว้ยเหตุน้ี กระบวนการ CDD จึงอาจไม่สมบูรณ์หรือขอ้มูลในส่วนของทรัสตีจะไม่ทนัสมยั

477) ณ ช่วงเวลาของการเข้าตรวจประเมิน ข้อก�าหนด CDD ท่ีรวมไปถึงการระบุตัวทรัสตีย ังไม่รวม 

ไปถึงกลุ่ม DNFBPs แต่ทั้ งน้ี ได้ใช้บังคับข้อก�าหนด CDD ใหม่ท่ีครบถ้วนกับกลุ่ม DNFBPs บางกลุ่ม 

นับตั้ งแต่ปลายปี 2559 ซ่ึงในเวลานั้ นทั้ งนักกฎหมายและนักบัญชี (รวมทั้ งผูต้รวจสอบบัญชี) ไม่อยู่ภายใต ้
พ.ร.บ. ปปง.
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กำรเข้ำถงึข้อมูลพืน้ฐำนและข้อมูลกำรเป็นเจ้ำของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลได้อย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน
และถูกต้อง 

478) ขอ้มูลพ้ืนฐานทางออนไลน์ในระบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้และส�านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 

สามารถเข้า ถึงได้อย่างสะดวก ส�านักงาน ปปง.อาจเข้า ถึงข้อมูล CDD ท่ี เก็บไว้โดยสถาบันการเ งิน  

(ในทนัทีท่ีสามารถระบุผูมี้หนา้ท่ีรายงานเจา้ของขอ้มูลได)้ ซ่ึงเป็นวิธีการส�าหรับทั้งสถาบนัการเงินและ DNFBPs  

แต่ในทางปฏิบติัโดยมากจะขอจากธนาคาร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเห็นว่าขอ้มูล CDD ท่ีธนาคารรวบรวมไว ้

นั้ นถือว่าเพียงพอแต่ข้อมูลการเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์โดยทั่วไปยังเ ช่ือถือได้น้อยกว่าข้อมูลพ้ืนฐาน  

และจ�าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการระบุเจ้าของผู ้รับประโยชน์ให้ดี ข้ึน ส�านักงาน ปปง. แสดงให้เห็น 

ถึงประสบการณ์ในการขอรับขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนติดตามทรัพยสิ์น 

และการฟอกเงิน

479) ดังท่ีได้กล่าวใน IO 3 ข้อห่วงใยส�าคัญยงัคงเป็นเร่ืองการให้สถาบันการเงินระบุตัวตนของเจ้าของ 

ผู ้รับประโยชน์  ซ่ึงในภาค DNFBPs มิได้มีการด�า เ นินการใดๆ ทั้ ง ส้ิน แสดงให้ เ ห็นว่าความถูกต้อง 

และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานจดัเกบ็รวบรวมและหน่วยงานเขา้ถึงไดย้งัไม่ดีอยา่งท่ีควรจะเป็น

480) นอกจากน้ี ยงัมีการได้รับข้อมูลผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศซ่ึงในบางกรณีก็เพียงพอ  

แต่จะมีความทา้ทายมากข้ึนหากอีกฝ่ายหน่ึงไม่ใหค้วามร่วมมือ

481) การเข้าถึงข้อมูลการเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์ของบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายต่างประเทศ 

อาจขอรับได้จากผูมี้หน้าท่ีรายงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคาร) แต่โดยทัว่ไปมกัเป็นการพ่ึงพาความร่วมมือ 

อยา่งจริงจงัของต่างประเทศมากกวา่โดยมีระดบัความส�าเร็จและความรวดเร็วทนัเวลาแตกต่างกนัไป

หลกักำรลงโทษทีม่ีประสิทธิผล เหมำะสมและมีผลยบัยัง้กำรกระท�ำผดิได้

482) มีประเภทบทลงโทษน้อยมากในกรณีการฝ่าฝืนในการไม่ส่งและไม่ปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัทั้ งขอ้มูล 

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้หรือขอ้มูลท่ีเก็บไวท่ี้บริษทั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ในฐานะนายทะเบียนได้ติดตาม 

และบงัคบัใหมี้การปฏิบติัตามหรือมีการลงโทษดงักล่าวอยูบ่า้ง แต่โทษยงัไม่เหมาะสมหรือส่งผลใหเ้กรงกลวั

483) ขอบข่ายของโทษตามอ�านาจของส�านักงาน ปปง. และหน่วยก�ากับดูแลอ่ืนๆ เก่ียวกับการท�า CDD  

รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายยงัมีขอ้จ�ากดั ไม่มีการลงโทษตามอ�านาจ 

ในลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะส่งผลใหเ้กรงกลวั

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

484) หน่วยงานไทย (ส่วนใหญ่ผ่านส�านักงาน ปปง.) แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการขอขอ้มูลพ้ืนฐาน 

และข้อมูลและการเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์ของนิติ บุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 



158

ท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาชาวต่างชาติท่ีอาจเป็นเจา้ของหรือควบคุมนิติบุคคลไทย  

ซ่ึงรวมถึงคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศท่ีจดัตั้งบริษทัในเอเชียและภูมิภาคอ่ืนๆ คดีเหล่าน้ีอยูร่ะหวา่งด�าเนินการ

485) ดงันั้น จึงส่งผลใหส้ามารถระบุทรัพยสิ์นในต่างประเทศได ้ พร้อมทั้งมีแผนท่ีจะส่งกลบัคืนมายงัประเทศไทย  

แต่เน่ืองจากขาดสถิติ จึงไม่มีอาจประเมินประสิทธิผลไดอ้ยา่งชดัเจน

486) ค�าขอท่ีหน่วยงานต่างประเทศส่งมายงัประเทศไทยมีอยูเ่ป็นจ�านวนมากเพ่ือขอความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบันิติบุคคลไทย หน่วยงานไทยตอบสนองโดยให้ขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการเป็นเจา้ของ 

ผูรั้บประโยชนเ์ท่าท่ีจะสามารถหาขอ้มูลได ้ในเร่ืองน้ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ตามความเส่ียงท่ีเผชิญอยูใ่นระดบัหน่ึง

487) ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่าสามารถค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานของนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งในประเทศไทยทางออนไลน์ได ้ 

ในกรณีน้ี หน่วยงานท่ีมีอ�านาจของต่างประเทศอาจไดรั้บขอ้มูลโดยไม่จ�าเป็นตอ้งส่งค�าขอขอ้มูลมายงัหน่วยงานไทย

สรุปประสิทธิผล (ผลลพัธ์ระยะส้ัน) ด้ำนที ่5

ประเทศไทยมปีระสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่5 ในระดบัต�า่
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บทที ่8 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อค้นพบส�ำคญัและข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

488) ผลลพัธ์ระยะสั้นท่ีพิจารณาและประเมินในบทน้ีคือ IO 2 ขอ้แนะน�าขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผล 

ในส่วนน้ีคือขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 36 - 40

ข้อค้นพบส�ำคญั

ส�านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานท่ีร้องขอความร่วมมือจากต่างประเทศมากท่ีสุด โดยเฉพาะช่องทาง 

อยา่งไม่เป็นทางการเพ่ือสนบัสนุนการสืบสวนทางการเงินเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดม้าจากการกระท�าความผิดมูลฐาน  

การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส�านักงาน ปปง. ร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต่างประเทศอยา่งดีมาก ทั้งในดา้นการร้องขอ และการส่งต่อขอ้มูลธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ส�านกังาน ปปง. 

ใช้ประโยชน์จากช่องทาง Egmont,  APG, FATF และ ARIN-AP อย่างมากในด้านความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ ส�านักงาน ปปง. มี เจ้าหน้า ท่ีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

และประสบการณ์สูง ซ่ึงท�าหนา้ท่ีในการร่วมมือกบัต่างประเทศในดา้นการปฏิบติัการ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กับ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี เ ปิ ด ก ว้า ง แ ล ะ ยื ด ห ยุ่ น  

รวมถึงมีกรอบกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน�า FATF เป็นส่วนใหญ่ และมีการตีความตามหลกัความผิด 

สองชาติ (dual criminality) อยา่งยดืหยุน่

ประเทศไทยให้ความส�าคญักบัการให้ความร่วมมือกบัต่างประเทศทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัไม่แสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศอย่างเพียงพอทั้งในดา้นการบงัคบัใช ้

กฎหมายและการด�าเนินคดี นอกจากน้ีประเทศไทยยังขาดการมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แบบไม่เป็นทางการหรือความร่วมมือทางอาญาให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงส�าคญัท่ีเกิดจากประเทศเพ่ือนบา้น 

และลกัษณะชายแดนท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง

หน่วยงานกลาง (ด้านความร่วมมือทางอาญา)  มีทรัพยากรและการฝึกอบรมเจ้าหน้า ท่ี ท่ี เ พียงพอ 

ส�าหรับการด�าเนินการอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิผล

ประเทศไทยไม่เคยขอความร่วมมือทางอาญาในคดี ML และ TF อีกทั้งยงัขอความร่วมมือในความผิดมูลฐาน 

น้อย โดยส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือทางอาญาและการส่งผูร้้ายขา้มแดนในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ML/TF  

และความผดิมูลฐาน

หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายใชช่้องทางแบบไม่เป็นทางการเพ่ือสนบัสนุนการสืบสวน และหารือในกรณีความผิด 

มูลฐานเป็นความผดิขา้มชาติ
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ประเทศไทยติดตามทรัพยสิ์นท่ีน�าไปฟอกในต่างประเทศผ่านช่องทางแบบเป็นทางการน้อย แต่มีการขอ  

และให้ขอ้มูลผ่านช่องทางแบบไม่เป็นทางการเพ่ือการติดตามทรัพยสิ์น ประเทศไทยไม่เคยแบ่งปันทรัพยสิ์น 

กบัต่างประเทศเน่ืองจากเดิมมีขอ้จ�ากดัทางกฎหมาย

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต อ บ ส น อ ง ค�า ข อ ส่ ง ผู ้ ร้ า ย ข้า ม แ ด น เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  แ ต่ ก า ร ข อ ไ ป ยัง ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มี น้อ ย  

แม้ว่าจะมีแนวโน้มการส่งค�าร้องขอเพ่ิมข้ึนแต่นับว่ายงัมีจ�านวนน้อยและไม่สอดคล้องกับความเส่ียง  

ปัญหาประการหน่ึงเน่ืองจากประเทศไทยก�าหนดโทษท่ีรุนแรงแต่มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน

 

ความร่วมมือระหว่างต�ารวจและศุลกากรกับหน่วยงานในต่างประเทศเป็นไปด้วยดี ผ่านเวทีต่างๆ  

แต่ย ังใช้ช่องทางความร่วมมือแบบเป็นทางการในการขอหลักฐานมาเพ่ือการด�าเนินคดีในประเทศ 

ไม่มากเท่าท่ีควร

ประเทศไทยมีการร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลในต่างประเทศน้อย และควรเพิ่มความร่วมมือ 

ในดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลความเส่ียง การเขา้สู่ตลาด ขอ้มูลการเป็นผูรั้บผลประโยชน์ และการก�ากบัดูแลดา้น 

AML/CFT ส�านกังาน ปปง. มีจ�านวนในการใหแ้ละขอขอ้มูลเจา้ของผูรั้บประโยชนน์อ้ย

ข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

• จัดท�าแนวทางในการร่วมมือโดยให้ความส�าคัญกับประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงตามผลการประเมิน 

 ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ทั้งในระดบัชาติ และระดบัหน่วยงาน

• จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศตามความเส่ียง เ พ่ือเป็นแนวทางส�าหรับ 

 หน่วย ข่าวกรองทางการ เ งิน  หน่วยบังคับใช้กฎหมาย  หน่วยก�ากับ ดูแล  และหน่วยงาน อ่ืนๆ  

 ในการด�าเนินความร่วมมือเชิงรุก

• จากผลการประเ มินความเ ส่ียงทั้ งในระดับชาติและระดับภาคธุรกิจ  ควรจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

 ดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศตามความเส่ียงส�าหรับแต่ละภาคธุรกิจ 

• จัด ท�า ข้อ ต ก ล ง เ ร่ื อ ง ก า ร แ บ่ ง ปั น ท รั พ ย์สิ น กับ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พ่ื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 

 กบัต่างประเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีสุด

• ขอความร่วมมือจากต่างประเทศในคดีทุจริตเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในประเดน็ขา้มชาติ

• ขอความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้ งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการอย่างเหมาะสม 

 กบัความเส่ียง
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• ควรขยายการสืบสวนไปถึงทรัพย์ท่ี ถูก เค ล่ือนย้ายไปต่างประเทศและขอให้ ส่งผู ้ร้ ายข้ามแดน  

 โดยการให้ความร่วมมือทางอาญาในการขอข้อมูล การติดตามทรัพย์สิน การยึดทรัพย ์ และการขอให้ 

 ส่งผูร้้ายขา้มแดน

• ขอและให้ข้อ มูล เ ชิ ง รุกกับหน่ วยก�ากับ ดูแลต่ างประ เทศในเ ร่ืองความ เ ส่ียง  การ เ ร่ิ มท�า ธุร กิ จ  

 ความเหมาะสมของผู ้บริหาร การวางแผนและการด�าเนินการตรวจสอบ รวมถึงผลการตรวจสอบ  

 (เช่น การลงโทษ เป็นตน้)

ผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่2 (ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ)

ภูมิหลงัและบริบท

489) ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายท่ีดีและมีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ งช่องทางอย่างเป็นทางการ 

และอย่างไม่เป็นทางการ ระดับความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายและกลไกทางกฎหมายอยู่ในระดับสูง   

ความช่วยเหลือด�าเนินการได้อย่างกว้างขวางทั้ งการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวน การสอบสวน  

การด�าเนินคดี การริบทรัพย์สิน การจัดหาและการส่งเอกสารต่างๆ การโอนตัวนักโทษเพ่ือมาให้ถ้อยค�า  

การตามหาแหล่งท่ีพ �านกัของบุคคลและการด�าเนินการในเร่ืองทางอาญาอ่ืนๆ 

490) การด�าเนินการเพ่ือการเขา้ใจความเส่ียง ML/FT (รายงานการประเมินความเส่ียงระดบัชาติและการประเมินอ่ืนๆ)  

ไม่ได้พิจารณาความเส่ียงข้ามชาติและท่ีตั้ งทางภูมิภาคท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอเพ่ือจะได้จัดล�าดับความส�าคัญ 

ในการด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ (ดู IO 1) เป็นผลให้นโยบายระดับชาติและในระดับหน่วยงาน 

มิได้เน้นภัยคุกคามส�าคัญและความเส่ียงร่วมกันกับต่างประเทศอย่างเพียงพอ ประเด็นน้ีย ัง เป็นปัญหา 

ทั้งในส่วนของฝ่ายยติุธรรมทางอาญาและฝ่ายก�ากบัดูแลภาคการเงินดว้ย

491) ประเด็นในเชิงบริบทท่ีส�าคญัอีกอย่างหน่ึงคือการท่ีหลายประเทศมีเจา้หน้าท่ีจากหน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย 

หรือเจา้หนา้ท่ีประสานงานประจ�าอยูใ่นกรุงเทพฯ เพ่ือสนบัสนุนความร่วมมือทั้งกบัประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงช่วยใหมี้การประสานกบัหน่วยงานต่างประเทศโดยตรงไดม้ากข้ึน

กำรให้ควำมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทำงอำญำ (รวมทั้งกำรส่งผู้ ร้ำยข้ำมแดน) อย่ำงรวดเร็วและ
สร้ำงสรรค์

492) อส. เป็นผูป้ระสานงานกลางและรับผดิชอบในการใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศ รวมทั้งการส่งผูร้้ายขา้มแดน  

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส า ม า ร ถ ส่ ง ค�า ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ซ่ึ ง กัน แ ล ะ กัน ใ น เ ร่ื อ ง ท า ง อ า ญ า ถึ ง  อ ส . ไ ด้โ ด ย ต ร ง 

ในกรณีท่ีมีสนธิสญัญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา หรือในกรณีท่ีไม่มีการท�าสนธิสญัญาวา่ดว้ย 

ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาก็สามารถส่งผา่นช่องทางทางการทูตโดยใชห้ลกัการต่างตอบแทนได ้ 
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ในทั้งสองกรณี ค�าขอจะตอ้งไปถึง อส. ซ่ึงจะสั่งและประสานกบัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือ  

ทั้ง อส. และส�านกังาน ปปง.เป็นสมาชิกของ ARIN-AP

493) ประเทศไทยแจ้งว่าในทางปฏิบัติแล้ว มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในด้านการปฏิบัติและขั้ นตอน 

ระหว่างกรณีท่ีประเทศผูข้อนั้นมีสนธิสัญญากบัประเทศไทยหรือไม่ ประเทศไทยยืนยนัว่าการด�าเนินการกบัค�าขอ 

ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา และการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศท่ีมีสนธิสัญญา 

กบัประเทศท่ีไม่มีสนธิสญัญามีสดัส่วน 50/50 

494) ปัจจุบนั ประเทศไทยมีสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญากบั 14 ประเทศ  

และสนธิสญัญาส่งผูร้้ายขา้มแดนกบั 15 ประเทศ  การจดัล�าดบัความส�าคญัในการเจรจาสนธิสญัญามีหลกัการท่ีสมเหตุผล 

และสอดคลอ้งกบัความเส่ียง

495) ประเทศไทยก�าหนดให้ใช้หลักความผิดสองรัฐในการตอบสนองค�าร้องขอความช่วยเหลือ และแจ้งว่า 

ในทางปฏิบติันั้น เม่ือพิจารณาความผิดสองรัฐจะพิจารณาจากพฤติการณ์ของการกระท�าความผิดเป็นหลกัมากกว่า 

การพิจารณาจากช่ือ เร่ือง หรือประเภทของความผิด ประเทศไทยไม่เคยปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือโดยอา้งหลกั 

ความผิดสองรัฐ ในขณะท่ีประเทศไทยอาจจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา 

เก่ียวกับความผิดอาญาฟอกเงินได้ในความผิดมูลฐานท่ีไม่ครบถ้วน หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างคดี 

ซ่ึงแสดงวา่มีการตีความพฤติการณ์ความผดิอยา่งกวา้งเพื่อจะไดส้ามารถตอบสนองค�าขอได ้

496) เพ่ือขยายความร่วมมือท่ีไทยสามารถให้ได้ให้กว้างข้ึน จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาให้ด�าเนินการตามค�าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นได ้

ซ่ึงก่อนหนา้น้ีหน่วยงานไทยสามารถด�าเนินการไดต้ามค�าสัง่ศาลเท่านั้น

497) อส. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีระบบท่ีพร้อมตอบสนองค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา 

ได้อย่างรวดเร็ว ผูป้ระสานงานกลางมีฐานข้อมูลกลางซ่ึงใช้ตรวจสอบค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในเร่ืองทางอาญาและการส่งผูร้้ายข้ามแดนทั้ งท่ีเข้ามาและท่ีส่งออกไป พนักงานอัยการได้รับการฝึกอบรม 

เป็นอยา่งดีและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ ถา้หากไม่ไดรั้บค�าตอบกลบัมากจ็ะมีการส่งหนงัสือเตือนถึงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ในการด�าเนินการตามค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาทุก 3 เดือน

498) ทั้ง อส. และสถานทูตไทยใชแ้นวทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการช่วยเหลือประเทศผูร้้องขอเพ่ือให้เอกสารค�าขอ 

เป็นไปตามกฎหมายไทย จากการสอบถามประเทศต่างๆ ท่ีมีความร่วมมือกบัไทยในภาพรวมๆ พบวา่มีผลลพัธ์เชิงบวก 

จากความร่วมมือระหวา่งประเทศ
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499)  จากปี 2555 - 2559 ประเทศไทยได้รับค�าร้องขอความช่วยเหลือในเร่ืองทางอาญาจ�านวน 565 ค�าร้อง  

ในจ�านวนน้ีมี 37 ค�าร้องท่ีเก่ียวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินซ่ึงได้ตอบกลับแล้วถึง 91% ส�าหรับค�าร้อง 

เก่ียวกบัความผดิมูลฐานของการฟอกเงินในช่วงเดียวกนั ไทยไดรั้บ 291 ค�าขอ ซ่ึงไดต้อบกลบัแลว้ถึง 93% 

500) ความทา้ทายอย่างหน่ึงในการให้ความช่วยเหลืออย่างสร้างสรรคคื์อการท่ีไทยไม่อาจแบ่งปันทรัพยสิ์นท่ีริบ 

ไวใ้ห้กบัประเทศผูร้้องขอได้ ประเทศไทยไม่เคยแบ่งทรัพยสิ์นกบัประเทศใดๆ จากการแก้ไขพระราชบญัญติั 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาในปี 2559 ท�าให้ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายให้อ �านาจ 

ในการแบ่งทรัพยสิ์นท่ีริบไวก้บัต่างประเทศได ้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเช่ือว่าจะตอ้งมีสนธิสัญญาหรือขอ้ตกลง 

เฉพาะในเร่ืองการแบ่งทรัพยร์ะหว่างประเทศก่อน แต่ประเทศไทยยงัไม่มีการตกลงสนธิสัญญาดังกล่าว เลย  

และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาฉบับปัจจุบันไม่สามารถถือได้ว่า 

เป็นขอ้ตกลงในการแบ่งทรัพยสิ์นได ้ อุปสรรคต่อประสิทธิผลของความร่วมมืออีกประการหน่ึง คือ การท่ี ตร.  

เป็นหน่วยงานผูมี้อ �านาจเพียงหน่วยงานเดียวในการด�าเนินการตามค�าร้องความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา 

เพ่ิงมีการก�าหนดเพิ่มให้ส�านักงาน ปปง. กรมศุลกากร และ DSI เป็นหน่วยงานผูมี้อ �านาจในการด�าเนินการ 

ตามค�าร้องขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาท�าใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน

ค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาทีส่่งไปและทีไ่ด้รับระหว่างปี 2555 - ปี 2558
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*ประเทศไทยยนืยนัวา่ค�าขอทั้งหมดท่ีถูกปฏิเสธในคร้ังแรกเน่ืองจากเหตุผลดา้นการจดัการและไดจ้ดัส่งใหม่อยา่งถูกตอ้งแลว้ และรวม

อยูใ่นสถิติขา้งตน้ดว้ย

501) ประเทศไทยน�าเสนอตวัอยา่งคดีในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหลายเร่ืองท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนินการ 

และไม่อาจเผยแพร่รายละเอียดได ้ แต่ไดมี้การให้ขอ้มูลแก่คณะผูป้ระเมินท่ีแสดงถึงความร่วมมืออย่างกวา้งขวาง 

ในคดีดงักล่าว

502)  มีกรณีหน่ึงท่ีประเทศไทยให้ความช่วยเหลือแก่สหรัฐฯ เก่ียวกับค�าร้องให้อายดัทรัพย์สินรวมทั้ งรถตู ้ 

บา้น คอนโดมิเนียม และบญัชีธนาคาร ประเทศไทยกล่าวถึงปัญหาในการยึดอายดัทรัพยสิ์นทั้งหมดตามค�าร้องขอ

เ น่ื อ ง จ า ก ท รั พ ย์สิ น ทั้ ง ห ล า ย ถู ก โ อ น ไ ป อ ยู่ ใ น ช่ื อ ข อ ง บุ ค ค ล ท่ี ส า ม แ ล้ว  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ จ้ง ว่ า ใ น ค ดี น้ี 

ไทยไม่ไดน้บัเป็นค�าสั่งอายดัทรัพยจ์ากต่างประเทศ แต่ไดเ้ร่ิมคดีและด�าเนินการสืบสวนสอบสวนและออกค�าสั่ง 
ยดึ/อายดัเองโดยใชค้ �าสัง่ศาลต่างประเทศเป็นหลกัฐานประกอบในการสืบสวนสอบสวนในประเทศ

ตัวอย่ำงคด ี- กำรทุจริตและกำรติดตำมทรัพย์สินกลบัคนื (asset recovery)

อดีตผูว้่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยถูกสืบสวนข้อหารับเงินสินบนจ�านวน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จากผู ้ผลิตฮอลีวู ้ดสองรายเพ่ือให้อนุญาตบริษัทของทั้ งสองเป็นผู ้จัดงานเทศกาลภาพยนต์กรุงเทพฯ  

หน่วยงานของสหรัฐฯ แจ้งเตือนหน่วยงานไทยว่าอาจเป็นกรณีทุจริตเน่ืองจากสหรัฐฯ ได้การสืบสวน 

และตั้งขอ้หากบัผูผ้ลิตทั้งสองรายตามกฎหมายสหรัฐฯ ว่าดว้ยการทุจริตในต่างประเทศ ชาวอเมริกนัดงักล่าว 

จ่ายสินบนผ่านหลายบญัชีธนาคารในสิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร และเกาะเจอร์ซ่ี โดยจ่ายในนามของบุตรี 

และเพ่ือนของอดีตผูว้่าการ หน่วยงานไทยยื่นฟ้องอดีตผูว้่าการและบุตรีขอ้หาฟอกเงิน ส�านักงาน ป.ป.ช.  

ไต่สวนคดีฐานร�่ ารวยผิดปกติ คดีส�าเร็จด้วยดีจากความร่วมมือและการร่วมงานระหว่างสหรัฐฯ กับไทย 

อย่างดียิ่ง ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 ทั้ งอดีตผูว้่าการและบุตรีถูกตัดสินลงโทษโดยศาลสั่งให้ริบเงิน 
ตามบทบญัญติัฐานร�่ารวยผดิปกติ 
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กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 

503) ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายตามพระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ท่ีดี กล่าวคือสามารถส่งคนชาติอ่ืน 

ท่ีปรากฎตวัอยูใ่นประเทศไทยในฐานะผูร้้ายขา้มแดนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ FATF 

504) ประเทศไทยสามารถเร่งรัดด�าเนินการเร่ืองการส่งผูร้้ายขา้มแดนผา่นศาลไทย ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 45 วนั 

มี ช่องทางการอุทธรณ์ค�าสั่ งศาลชั้ นต้น เ พียงช่องทาง เ ดียวคือศาลอุทธรณ์  ซ่ึงค�าสั่ งของศาลอุทธรณ์ 
ถือเป็นท่ียุติ บุคคลมีสิทธิให้ความยินยอมให้ส่งตนเป็นผูร้้ายขา้มแดนได้ ท�าให้กระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

ท�าได้ค่อนข้างเร็วมาก ตารางดังต่อไปน้ีแสดงจ�านวนค�าขอท่ีได้รับและจ�านวนการตอบสนองค�าร้องขอ 

ส่งผูร้้ายขา้มแดน 

จ�านวนค�าขอทีไ่ด้รับและจ�านวนการตอบสนองตามค�าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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505) มีคดีหน่ึงท่ีประเทศไทยยนิยอมด�าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนบุคคลสญัชาติเยอรมนัโดยผา่นกระบวนการทางศาล  

และส่งตวัไปยงัเยอรมนีไดภ้ายใน 6 เดือน ในอีกคดีหน่ึง ประเทศไทยไดรั้บค�าร้องขอจากสหรัฐฯ เก่ียวกบัคดียาเสพติด 

ซ่ึงบุคคลยนิยอมใหส่้งตนเป็นผูร้้ายขา้มแดนและใชเ้วลาด�าเนินการ 3 เดือน

506) ประเทศไทยไม่มีช่องทางการส่งผูร้้ายข้ามแดนอย่างไม่เป็นทางการหรืออย่างง่าย แต่สามารถส่งผูร้้าย 

ขา้มแดนไดด้ว้ยความยินยอมซ่ึงช่วยตดัขั้นตอนลง และยิ่งกว่านั้นประเทศไทยสามารถจบักุมบุคคลไวไ้ดช้ัว่คราว 
และคุมขงัไวร้ะหว่างรอขอ้ยุติของค�าขอส่งผูร้้ายขา้มแดน ในส่วนของการประสานผ่านช่องทางต�ารวจสากล  

ประเทศไทยได้ผลักดันบุคคล 50 รายออกนอกประเทศตามหมายแดงของต�ารวจสากลไปยังประเทศ 

ท่ีร้องขอหมายแดง

507) ประเทศไทยมีคดีท่ีเกิดข้ึนจริงหลายคดีท่ีแสดงให้เห็นว่าไดต้อบสนองค�าขอความช่วยเหลือของประเทศอ่ืนๆ  

ในการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น การตรวจคน้และยึดวตัถุพยาน และการส่งตวัผูก้ระท�าผิดในฐานะผูร้้ายขา้มแดน 

ไดเ้ป็นอยา่งดี

กำรร้องขอควำมช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทำงอำญำ (รวมทัง้กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน) 

508) ตารางข้างต้นแสดงให้ เ ห็นว่าประเทศไทยไม่ขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเ ร่ืองทางอาญา 

อย่างสอดคลอ้งกับความเส่ียง  ตลอดจนไม่เคยขอความช่วยเหลือฯ ในเร่ือง ML/TF ในช่วงปี 2555 - 2559  

ประเทศไทยส่งค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา 198 ค�าขอ ในจ�านวนน้ีมี 74 ค�าขอ 

ท่ีเก่ียวกบัความผดิมูลฐาน โดยเป็นเร่ืองยาเสพติด 11 คดี, การทุจริต 11 คดี, ศุลกากร 8 คดี และลกัทรัพย ์ กรรโชก  

ยกัยอก และรีดเอาทรัพย ์31 คดี ในคดีก่อการร้าย ประเทศไทยมกัตั้งขอ้หาและขอความช่วยเหลือท่ีอิงกบัความผดิอ่ืนๆ  

เช่น การท�าระเบิด แต่กไ็ม่มีสถิติตวัเลขค�าขอความช่วยเหลือดงักล่าว

509) จากความเส่ียงส�าคญัท่ีเกิดจากประเทศเพ่ือนบา้นและพรมแดนท่ีติดต่อกนัเป็นระยะทางยาว ไม่ปรากฏว่า 

ประเทศไทยมีเป้าหมายท่ีจะใชค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาเพ่ือจดัการความเส่ียงส�าคญัเหล่าน้ี  

แมว้่าคณะผูป้ระเมินจะรับทราบว่าประเทศไทยให้ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการอยา่งแขง็ขนั แต่การด�าเนินคดี 

ให้ส�าเร็จน่าจะจ�าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานท่ีเป็นทางการในการด�าเนินการในชั้นศาล ตวัอย่างเช่น ประเทศไทย 

ยืนยนัว่าไดมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลกบักมัพูชารวม 4 คร้ังใน 3 ปีท่ีผ่านมา, กบัพม่า 2 คร้ังและมาเลเซีย 8 คร้ัง  

และใน 12 เดือนท่ีผ่านมามีการใชช่้องทางต�ารวจสากลประกอบดว้ย ประเทศไทยแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือข่าวกรอง 

กับมาเลเซีย 12 เ ร่ือง พม่า 3 เ ร่ือง ส่วนกัมพูชาไม่มี จากข้อสังเกตในข้อสรุปในส่วนแรกของรายงานฯ  

ประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความร่วมมืออย่างจริงจังตามสภาพความเส่ียงหรือให้ความสนใจกับความเส่ียง 

ตามชายแดน
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510) ประเทศไทยไดรั้บค�าร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนมากกว่าจะเป็นฝ่ายส่งค�าร้องขอ ในระหว่างปี 2555 - 2559 

ประเทศไทยไดรั้บค�าร้องขอจ�านวน 118 เร่ือง และเป็นฝ่ายร้องขอจ�านวน 56 เร่ือง ในจ�านวนทั้ง 56 เร่ืองนั้น 

มีเพียง 16 เ ร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ ML/TF หรือความผิดมูลฐาน จ�านวนการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนจ�านวนน้อยน้ี 

ไม่สะทอ้นสภาพความเส่ียงทั้งท่ีเก่ียวกบั ML และความผิดมูลฐาน ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมามีค�าขอส่งผูร้้ายขา้มแดน 

เก่ียวกับ ML เพียง 6 เร่ือง ประเทศไทยแจ้งว่าค �าขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนของไทยมกัไม่ได้รับการตอบสนอง 

เน่ืองจากกฎหมายไทยมีบทลงโทษท่ีรุนแรงแต่ไทยก็ยงัให้ความร่วมมือแก่ประเทศอ่ืนเป็นอย่างดี คณะผูป้ระเมิน 

รับทราบการแก้ปัญหาแบบอ้อมๆ ในเชิงบวกซ่ึงประเทศไทยได้ด�าเนินการเพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือ 

ดา้นการส่งผูร้้ายขา้มแดนใหม้ากข้ึนและเห็นจ�านวนการส่งผูร้้ายขา้มแดนท่ีเพิ่มข้ึน

511) ในประเทศไทยการกระท�าความผิดเช่น การทุจริต, การค้ายาเสพติด, ฆาตกรรม และการก่อการร้าย 

มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ท�าใหก้ารขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนประสบความยุง่ยาก ประเทศไทยไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหา 

ด้วยการแก้ไขพระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2559 โดยบญัญติัว่าคดีใด 

ท่ีมีการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จะปรับโทษประหารชีวิตให้เหลือเพียงจ�าคุกตลอดชีวิต แต่ยงัตอ้งรอดู 

ว่าไดผ้ลมากน้อยเพียงใด และหน่วยงานของไทยอาจตอ้งประสบปัญหาน้ีต่อไปแมจ้ะแกไ้ขกฎหมายแลว้ก็ตาม  

นอกจากน้ี ประเทศไทยพยายามตั้งขอ้กล่าวหาอ่ืนท่ีมีโทษนอ้ยลงกบัผูถู้กกล่าวหาโดยหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือมากข้ึน  

ประเทศไทยพยายามแกปั้ญหาประสิทธิผลของการส่งผูร้้ายขา้มแดนท่ีเคยประสบมาและสถิติค�าขอการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

มีแนวโนม้สูงข้ึน

คดตัีวอย่ำงกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน กำรด�ำเนินคด ีและกำรติดตำมทรัพย์สินกลบัคนื
รำย นำย S อดตีทีป่รึกษำทำงกำรเงินให้แก่ธนำคำร C ทีปั่จจบุันล้มละลำยแล้ว 

นาย S อดีตนักการเงินเป็นท่ีปรึกษาให้กับธนาคาร C ซ่ึงในปัจจุบนัปิดกิจการแลว้ โดยมีการปล่อยเงินกู ้

ด้อยคุณภาพให้กับผู ้บริหาร ในช่วงท่ีธนาคารล้มพบว่ามีหน้ีเสียในบัญชีถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

มีการกล่าวหาว่านาย S ได้เงินถึงประมาณ 82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯจากการฉ้อโกงดงักล่าว อีกทั้ งกล่าวหา 

ว่าการฉ้อโกงท่ีท�าให้ธนาคารล้มละลายมีส่วนท�าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในเอเชียในระหว่างปี  

2540 - 2541 นาย S ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีในปี 2539 แต่หนีไปอยู่ในประเทศแคนาดา และต่อมาถูกจบักุม 

ได้ในปีเดียวกัน หลงัจากการต่อสู้ให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนเป็นเวลานานถึง 13  ปี นาย S ถูกส่งตวักลบัมายงั 

ประเทศไทยและถูกตดัสินให้จ�าคุกเป็นเวลา 10 ปี  หน่วยงานไทยติดตามตรวจสอบเงินประมาณ 65 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ ของนาย S  ท่ีฝากในบัญชีธนาคารต่างชาติรวมทั้ งเงิน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในองักฤษ  

6 . 4  ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  ใ น เ กิ ร์ น ซี ย์  แ ล ะ  5 4  ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด ์  

เ งินในสวิตเซอร์แลนด์ถูกทางการสวิสริบและส่งคืนมาย ังประเทศไทย นาย S ย ังคงรับโทษจ�าคุก 

ในประเทศไทย คณะท�างานร่วมระหว่างหน่วยงานไทยได้ทุ่ม เทกับการสืบทรัพย์สินของนาย S  

โดยมุ่งเนน้ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
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ควำมร่วมมืออย่ำงไม่เป็นทำงกำร (หน่วยงำนยติุธรรมทำงอำญำ) รวมทัง้หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน (FIU)

512) ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการแก่หน่วยงานต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นตอ้งปรับปรุงการประสานหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างประเทศให้มากข้ึนและควรเน้น 

ในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะความเส่ียง

513) หน่วยงานไดห้ารือกนัถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตโดยมีการขอความร่วมมือระหวา่งประเทศ ส�านกังาน ป.ป.ช.  

ยืนยนัว่า จากปี 2555 - 2559 ไดข้อความร่วมมือระหว่างประเทศจ�านวน 16 เร่ือง สามารถมุ่งเน้นความร่วมมือ 

ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัคดีทุจริตใหม้ากข้ึนไดโ้ดยเฉพาะในการติดตามทรัพยสิ์นจากต่างประเทศ

514) ประเทศไทยด�าเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ เช่น ให้ต�ารวจเกาหลีใตสื้บสวนคดีพนัน 

ออนไลน์ในประเทศไทย ต�ารวจสันติบาลปฏิบัติงานร่วมกับต�ารวจมาเลเซียอย่างใกล้ชิด และประเทศไทย 

มีความร่วมมือกบัเอฟบีไอในคดีอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตกรณีความผดิต่อเดก็

515) ส�านักงาน ปปง.  เ ป็นหน่วยงานท่ีแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งมากท่ีสุด  

โดยเฉพาะช่องทางอยา่งไม่เป็นทางการเพ่ือช่วยในการสืบสวนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัทรัพยจ์ากการกระท�าความผิด  

การสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐานและคดี ML/TF ส�านักงาน ปปง.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ 

อย่างมีประสิทธิผลทั้ งในกรณีได้รับค�าขอและการแจ้งเบาะแส โดยใช้ช่องทาง กลุ่ม Egmont, APG, FATF  

และ ARIN-AP อย่างกวา้งขวางเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�านักงาน ปปง. มีเจ้าหน้าท่ี 

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ์สูง และย ังได้เข้าร่วมในปฏิบัติการ 

ของหน่วยงานอีกดว้ย

516) ระหว่างปี 2555 - 2558 ส�านกังาน ปปง. ส่งค�าขอถึงหน่วยงานต่างประเทศ 160 เร่ือง ในจ�านวนน้ี 16.8%  

เป็นเร่ืองฉ้อโกงประชาชน 10.6% เป็นเร่ืององค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 10% เป็นเร่ืองความผิดต่อต�าแหน่ง 

หน้าท่ีราชการ 8.1% เป็นเร่ืองลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชก ชิงทรัพย์ ฉ้อโกงและยกัยอก และ 5.6%  

เป็นเร่ืองยาเสพติด จากปี 2556 - 2558 ส�านักงาน ปปง. รับค�าร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการ 

จากต่างประเทศ 417 เร่ืองและสามารถตอบสนองค�าขอครบทุกเร่ือง การตอบค�าร้องขอในเร่ืองปกติใช้เวลา 

เฉล่ีย 5-7 วนัในส่วนในกรณีของคดีท่ียุง่ยากซบัซอ้นจะใชเ้วลาราว 1 เดือน

517) ตร. - ประเทศไทยแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวกรองกบัหน่วยงานต่างประเทศโดยประสานตรงกบัหน่วยงานบงัคบั 

ใช้กฎหมายต่างประเทศท่ีประจ�าอยู่ในกรุงเทพฯ ผ่านช่องทางต�ารวจสากลและต�ารวจสากลอาเซียน  

ส่วนใหญ่การแลกเปล่ียนขอ้มูลของ ตร. อยู่ในระดบัปฏิบติัโดยใชช่้องทางไม่เป็นทางการมากกว่าการใชช่้องทาง 

ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา การใช้แนวทางน้ีอาจท�าให้ค �าขอภายใต้กรอบความช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญามีจ�านวนน้อย แต่เป็นขั้นตอนในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเร็วข้ึน ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติเป็นท่ีตั้งของหน่วยต�ารวจสากลและยงัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมร่วมระหว่างผูแ้ทนต�ารวจต่างประเทศ 

ท่ีมาประจ�าการในประเทศไทย
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518) ตร. ส่งเจา้หนา้ท่ีไปประจ�าการในกมัพชูา พม่า และจีน ส�านกังาน ป.ป.ส. มีเจา้หนา้ท่ีไปประจ�าในต่างประเทศ 

เช่นเดียวกนัเพ่ืออ�านวยความสะดวกในดา้นความร่วมมือซ่ึงท�าใหป้ระสิทธิผลเพิ่มข้ึน กองบญัชาการต�ารวจสนัติบาล  

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท�างานร่วมกบัมาเลเซียและไดมี้การเดินทาง 

ไปมาเลเซียเพ่ือรวบรวมข่าวกรองและแลกเปล่ียนข้อมูลในเร่ืองทางอาญาซ่ึงนับว่ามีความเข้มแข็งอย่างมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นการก่อการร้าย

519) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติมีความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงจดัประชุมประสานงานกบัหน่วยงานพนัธมิตร 

ตามแนวชายแดนใตอ้ยูเ่สมอเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวกรอง

520) บช.ปส. เพิ่งจดัประชุมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และแจ้งว่า 

ไดมี้การช่วยเหลือกนัและกนัอย่างแข็งขนั บช.ปส. ยงัมีการประชุมกบัตวัแทนในภูมิภาคลุ่มน�้ าโขงปีละ 2 คร้ัง 

เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ล่ี ย น ข้อ มู ล แ ล ะ ร า ย ง า น ส ถ า น ะ ใ น เ ร่ื อ ง ท่ี ด�า เ นิ น ก า ร  ร ว ม ทั้ ง พิ จ า ร ณ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 

เพื่อต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ

521) ส�านักงาน ป.ป.ส. - ส�านกังาน ป.ป.ส. ท�าบนัทึกความเขา้ใจกบัประเทศต่างๆ 24 ประเทศ รวมทั้งรัสเซีย 

และประเทศสมาชิกอาเซียนเกือบทั้ งหมด บันทึกความเข้าใจโดยทั่วไปครอบคลุมการแบ่งปันข้อมูล 

กบักลุ่มสมาชิก ส�านกังาน ป.ป.ส. มีเจา้หนา้ท่ีไปประจ�าท่ีพม่า จีน เวยีดนาม และสปป. ลาวเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในเร่ืองขอ้มูล

522) กรมสรรพากร - ประเทศไทยแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยตรงกบัหน่วยงานพนัธมิตรต่างประเทศโดยผา่นสญัญาภาษีซอ้น   

ค�าขอท่ีไดรั้บภายใตข้อ้ตกลงน้ีรวมถึงค�าขอขอ้มูลเร่ืองความเป็นเจา้ของและการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน ์

523) กรมศุลกากร - สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท�างานกับหน่วยงานต่างประเทศ  

และมีอ�านาจและกลไกท่ีเหมาะสมส�าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูล ไม่แน่ชดัว่ากรมศุลกากรไดมุ่้งเน้นความร่วมมือ 

กบัพนัธมิตรต่างประเทศอย่างเพียงพอและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ความเส่ียงขา้มแดนหรือไม่ ประเทศไทย 

ยนืยนัวา่มีการแต่งตั้งผูป้ระสานงานระหวา่งศุลกากรไทยกบัศุลกากรของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกนั

524) ส�านักงาน ป.ป.ช. - ประเทศไทยแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างประเทศในคดีทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ  

รวมทั้ งกรอบความร่วมมือ Stolen Asset Recovery Initiative ถ้าหากจะต้องใช้เอกสารเป็นพยานหลักฐาน 

ในชั้นศาลส�านกังาน ป.ป.ช. จะใชค้วามช่วยเหลืออย่างเป็นทางการในเร่ืองทางอาญาเพิ่มเติม ส�านกังาน ป.ป.ช. 

มกัจะอาศยัต�ารวจสากลในการแลกเปล่ียนขอ้มูลตลอดจนมีการติดต่อโดยตรงกบัหน่วยงาน ป.ป.ช. ต่างประเทศ  

ปัจจุบนัประเทศไทยจดัท�าบนัทึกความเขา้ใจกบัหน่วยงาน ป.ป.ช. ต่างประเทศ 32 ฉบบั และมีบนัทึกความเขา้ใจ 

ระหวา่งประเทศอาเซียน 1 ฉบบั
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ควำมช่วยเหลอือย่ำงไม่เป็นทำงกำร (กำรก�ำกบัดูแลภำคกำรเงินรวมทัง้หน่วยงำนก�ำกบัดูแลองค์กรไม่แสวง
ก�ำไร) - ทีไ่ด้รับและทีส่่งไป

525) หน่วยก�ากบัด้านเสถียรภาพทุกหน่วยและส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุน 

ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศในด้าน AML/CFT และด้านเสถียรภาพ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีกรอบหรืออ�านาจในการด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับสหกรณ์ 

ด�าเนินงานแบบสถาบนัการเงิน ส�านกังาน คปภ. ประสานกบัหน่วยก�ากบัต่างๆ เพ่ือหารือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก�ากบัดูแล 

บริษทัประกันภายใต้ก�ากับในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นสมาชิกของ International  

Organisations of Securities Commissions (IOSCO) และมีการจดัท�าบนัทึกความเขา้ใจทั้งทวภิาคีและพหุภาคี

526) ขณะท่ีความร่วมมือระหว่างประเทศบางส่วนเกิดข้ึนในประเด็นการก�ากับด้าน AML/CFT แต่ยงัไม่มี 

การพัฒนา ท่ี ดีนักในเ ร่ืองการแลกเป ล่ียนข้อ มูลความเ ส่ียง  ML/TF โดยหน่วยก�ากับของภาคธุร กิจ  

หรือโดยส�านักงาน ปปง. หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือท�าการควบคุมตามความเส่ียงในเร่ืองของคุณสมบติั 

และความเหมาะสมในการเข้าตลาด ประเทศไทยควรเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศให้มาก ข้ึน 

ในดา้นการวางแผน การออกตรวจ และการแลกเปล่ียนผลของการก�ากบัดา้น AML/CFT ทั้ง offsite และ on-site  

และปรับปรุงพฒันาการควบคุมการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และธนาคารตวัแทน 

527) ส�านกังาน ก.ล.ต. มีกรอบท่ีพฒันามากท่ีสุดและมีความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประจ�า การเป็นสมาชิก 

ของขอ้ตกลง IOSCO เป็นประโยชนต่์อความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองของการก�ากบัดูแลและการบงัคบัใชก้ฎหมาย

528) ธปท. มีพฒันาการดา้นความร่วมมือระหว่างประเทศกบัหน่วยงานดา้นก�ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพเป็นอย่างดี  

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในวิทยาลยัก�ากบัดูแล อย่างไรก็ตาม ในดา้นความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นก�ากบัดูแล  

(offsite และ on-site) ยงัพิจารณาเพียงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แต่ยงัขาดการมุ่งเนน้ความร่วมมือดา้น AML/CFT

ควำมร่วมมือด้ำนควำมโปร่งใสของนิติบุคคล ทีไ่ด้รับและทีส่่งไป

529) ประเทศไทยสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการในเร่ืองขอ้มูล 

การเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชนพ์ื้นฐาน แต่อยา่งไรกต็ามขอ้มูลท่ีใหย้งัไม่กวา้งขวางมากนกั

530) จากค�าขอความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีส่งมาย ังส�านักงาน ปปง. มีอยู่  40% เ ก่ียวข้องกับข้อมูล 

การเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์ของนิติบุคคล ส�านักงาน ปปง. กล่าวว่าได้แจ้งตอบไปทั้ งหมด ในทางปฏิบติั 

ประเทศไทยสามารถให้รายละเอียดรวมทั้งขอ้มูลผูถื้อหุ้น ผูมี้มอบอ�านาจ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง งบดุล บนัทึกรายรับ 

และรายละเอียดของผูบ้ริหาร ส�านักงาน ปปง. ยืนยนัว่านอกจากขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ ยงัให ้

ขอ้มูลจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประเทศผูข้ออีกดว้ย
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ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - รำยบริษทัฟิตเนส

ในปี 2555 บริษัทฟิตเนสแห่งหน่ึงถูกธนาคารไทยแห่งหน่ึงถูกฟ้องล้มละลายในประเทศไทยโดยโจทก ์

ได้ร้องขอให้จ�า เลยช�าระเ งินคืนจ�านวนมาก ต่อมาบริษัทปิดกิจการลง 7 แห่งจากทั้ งหมด 8 แห่ง 

ท่ี มี อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ภ า ย ห ลัง ก า ร สื บ ส ว น  ห น่ ว ย ง า น ไ ท ย ส ง สั ย ว่ า ธุ ร กิ จ น้ี อ า จ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย  

พร้อมตั้ งข้อสังเกตว่ามีเงินจ�านวนมากท่ีบริษัทฯ ถ่ายโอนออกนอกประเทศ การฉ้อโกงน้ีท�าให้สมาชิก 

ตอ้งสูญเสียเงินค่าสมาชิก ผูถื้อหุน้ตอ้งขาดทุนจ�านวนมาก และท�าใหป้ระเทศไทยตอ้งสูญรายไดจ้ากภาษี

ส�านักงาน ปปง. ร้องขอความร่วมมือจากแคนาดา สหรัฐฯ ฮ่องกง หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน บาฮามาส จีน  

กัมพูชา ออสเตรเลีย และซามัว ในเ ร่ืองน้ี เ พ่ือตามเงินท่ีส่งไปต่างประเทศ ค�าขอท่ีส่งไปแคนาดา  

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน บาฮามาสและซามัว เป็นเร่ืองข้อมูลการเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์ของบริษัท 

ท่ีจดทะเบียนในประเทศดังกล่าว ประเทศไทยรายงานว่าประเทศต่างๆ ให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์เก่ียวกับ 

การเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์  ประเทศไทยยังคงสืบทรัพย์สินท่ีอาจย ังคงเหลืออยู่ เ พ่ือจะได้อาย ัด 

และริบผ่านกลไกการขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา และเห็นว่ามีการใช้โครงสร้าง 

ทางกฎหมายท่ีซับซ้อนมากในการถือครองทรัพยสิ์น มีการประชุมร่วมกับทั้ ง FINCEN และ FINTRAC   

และยงัใชป้ระโยชนจ์ากรายงานทางการเงินจากประเทศต่างๆ 

สรุปผลลพัธ์ระยะส้ันด้ำนที ่2

531) ประเทศไทยมปีระสิทธิผลของผลลพัธ์ระยะส้ันด้านที ่2 ในระดบัสูง (Substantial)
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ภาคผนวกเร่ืองความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายและกลไก

1. ภาคผนวกน้ีเป็นการวิ เคราะห์รายละเอียดของระดับความสอดคล้องตามข้อแนะน�า FATF 40 ข้อ 

เรียงตามล�าดับข้อ โดยไม่รวมส่วนท่ีบรรยายสถานการณ์หรือความเส่ียงของประเทศ และจะเพียงวิเคราะห์ 

เกณฑ์ทางเทคนิคในข้อแนะน�าแต่ละข้อเท่านั้ น ทั้ งน้ีควรอ่านคู่กับรายงานการประเมิน หากทั้ งข้อก�าหนด 
ของ FATF และกฎหมายหรือระเบียบของประเทศยงัไม่เปล่ียนแปลง รายงานน้ีจะอา้งอิงการวิเคราะห์ในรายงาน 

การประเมินฉบบัปี 2552 โดยสามารถสืบคน้ไดท่ี้  www.apgml.org

นโยบำยและกำรประสำนงำนระดบัชำติด้ำน AML/CFT

ข้อแนะน�ำข้อที ่1 - กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรด�ำเนินกำรตำมควำมเส่ียง

2. ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 1 เป็นขอ้แนะน�า FATF ขอ้ใหม่และยงัไม่เคยประเมินมาก่อน

3. เกณฑ์ข้อท่ี 1.1 - ประเทศไทยประเมินความเส่ียงระดบัชาติดา้น ML/TF ร่วมกบักองทุนการเงินระหวา่งประเทศ  

(IMF) แลว้เสร็จในปี 2555 และเร่ิมการประเมินความเส่ียงฉบบัท่ี 2 ในปี 2558 ซ่ึงใกลเ้สร็จสมบูรณ์ในปลายปี 2559  

กระบวนการ, กลไก, และแหล่งขอ้มูลท่ีประเทศไทยใชจ้ดัท�ารายงานการประเมินความเส่ียงทั้ง 2 ฉบบัมีความสมเหตุผล  

มีการประเมินภยัคุกคามอาชญากรรมบางประเภท มีกระบวนการต่างๆ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

ในการระบุและประเมินความเส่ียงใหม่ๆ ดา้น ML/TF

4. เกณฑ์ข้อท่ี 1.2 - ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจหน้าท่ีตามมาตรา 40 (3/2) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ในการประเมิน 

ความเส่ียง ML/TF ระดบัชาติ โดยด�าเนินการผา่นการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายใตค้ณะกรรมการ ปปง.  

(ในระดบันโยบาย) และคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให ้

ส�านกังาน ปปง. เผยแพร่ผลการประเมินให้แก่หน่วยงานผูก้ �ากบัผูมี้หนา้ท่ีรายงานและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในดา้น AML/CFT

5. เกณฑ์ข้อท่ี 1.3 - ประเทศไทยจดัท�าการประเมินความเส่ียงคร้ังแรกในปี 2555 และก�าลงัจดัท�าฉบบัปรับปรุง 

ในปี 2559 ดังนั้ นในทางปฏิบัติ จึงเท่ากับว่าประเทศไทยได้ทบทวนการประเมินความเส่ียงทุกๆ 3 - 4 ปี  

ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส�านักงาน ปปง. ได้จัดท�ารายงานตัวอย่างคดีและสถานการณ์ฟอกเงินอ่ืนๆ  

ตามหนา้ท่ีของหน่วยข่าวกรองทางการเงินท่ีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่ไดจ้ดับ่อยคร้ังหรือมีจ�านวนท่ีมากนกั

6. เกณฑ์ข้อท่ี 1.4 - มาตรา 40 (3/2) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ส�านักงาน ปปง. ตอ้งส่งผลการประเมิน 

ความเส่ียงให้แก่หน่วยงานก�ากบัดูแลและหน่วยงานอ่ืนๆ หน่วยงานไทยต่างๆ รวมถึงสถาบนัการเงิน, DNFBPs  

และสมาคมได้เขา้ร่วมในกระบวนการประเมินความเส่ียงระดับชาติซ่ึงช่วยสร้างความเขา้ใจให้กับหน่วยงาน 

เหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยเผยแพร่ผลประเมินความเส่ียงระดบัชาติ 1 ฉบบัทางเว็บไซต์ของส�านักงาน ปปง.  

และได้จดักิจกรรมกับสถาบนัการเงินและ DNFBPs ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียงทั้ ง 2 ฉบบั  

ในกระบวนการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ ไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รของภาคธุรกิจและสถาบนัการเงินดว้ย



173

7. เกณฑ์ข้อท่ี 1.5 - ยทุธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ศ. 2553 - 2558 มีเป้าประสงคห์ลกัท่ีสะทอ้นความเส่ียง 

ท่ีระบุในรายงานการประเมินฉบับปี  2550 โดยได้ด�า เ นินการการปฏิรูปในด้านกฎหมายและองค์กร  

รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร ในยุทธศาสตร์ชาติก�าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงในระดับประเทศ  

การประเมินความเส่ียงปี 2555 เป็นผลให้มีการก�าหนดหน้าท่ีใหม่และการจัดสรรทรัพยากรหลายอย่าง  

ส�านักงาน ปปง. จัดท�าแผนการตรวจ on-site และ off-site ใหม่ และจัดตั้ งกองก�ากับและตรวจสอบข้ึน  

ในภาคส่วนท่ีมีความเส่ียงสูงมีการเพิ่มบุคลากรรองรับมากข้ึน ส�านกังาน ปปง. จดัตั้งกองคดี และส่วนขอ้มูลคดี 

และมาตรการพิเศษทางกฎหมายในปี 2556 เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานการฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาฟอกเงิน 

แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ส นับ ส นุ น จ น เ ส ร็ จ ส้ิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ด�า เ นิ น ค ดี  ก อ ง ค ดี ใ ห ม่ น้ี เ น้น ภ า ร กิ จ ริ บ ท รั พ ย์สิ น  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างมากภายในส�านักงาน ปปง. เป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมาย ในปี 2557  

มีการจัดตั้ งด้านโครงสร้างอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการระดับชาติท่ีควบคุมดูแลงานด้านการต่อต้านการทุจริต 

รวมถึงคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริต มีการแก้ไข พ.ร.บ. ปปง. ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ความเส่ียงในเร่ืองการพนนั และมีการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

และยาเสพติด

8. เกณฑ์ข้อท่ี 1.6 - พ.ร.บ. ปปง. มีการก�าหนดยกเวน้ขอ้ก�าหนดดา้น AML/CFT แต่มีบางกรณีท่ีการยกเวน้ 

โดยยงัไม่ไดพิ้สูจน์ว่าความเส่ียงอยูใ่นระดบัต�่าหรือไม่ อีกทั้งมกัเป็นการก�าหนดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือขาดหลกัการ  

มาตรา 25 (4) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจคณะกรรมการ ปปง. ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการประเมินความเส่ียง ML/TF ท่ีเกิดจากธุรกรรมของหน่วยงานราชการหรือองคก์รบางประเภทท่ีไม่มีหน้าท่ี 

รายงานตาม พ.ร.บ. และใหเ้สนอแนะจดัท�าแนวทางเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว สถานรับจ�าน�าไดรั้บการประเมินวา่

มีความเส่ียงต�่าตามผลการประเมินความเส่ียงระดบัชาติปี 2555 และยกเวน้ไม่อยู่ในขอ้ก�าหนดดา้น AML/CFT  

กฎกระทรวง ฉ. 5 ยกเวน้ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานทั้งหมดใหไ้ม่ตอ้งรายงานการท�าธุรกรรมตอ้งสงสยัและธุรกรรมเงินสด 

ทุกธุรกรรมท่ีท�ากับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือมูลนิธิบางแห่ง อย่างไรก็ตาม ในการยกเวน้ดังกล่าว 

ไม่ปรากฏว่ามีการพิสูจน์ไดว้่ามีความเส่ียงต�่า การยกเวน้น้ีครอบคลุมกวา้งมากและเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน 

ทุกประเภทท่ีใหบ้ริการท�าธุรกรรมดงักล่าว

9. เกณฑ์ข้อท่ี 1.7 - ขณะท่ีประเทศไทยก�าลงัด�าเนินการเพื่อเนน้ความเส่ียงสูงๆ (ผา่นการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ 

หรือการประเมินอ่ืนๆ) แต่ยงัไม่มีขอ้บงัคบัใหด้�าเนินการตามความเส่ียงไม่วา่โดย (ก) การก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน 

ตอ้งใชม้าตรการอยา่งเขม้ในการจดัการและบรรเทาความเส่ียง หรือ (ข) ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งน�าขอ้มูลน้ี 

ผนวกเขา้กบัการประเมินความเส่ียงในระดบักิจการของตน
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10. เกณฑ์ข้อท่ี 1.8 - ตามแนวทางของส�านกังาน ปปง. เร่ือง การก�าหนดนโยบายและกระบวนการส�าหรับการประเมิน 

และบริหารความเส่ียงดา้น ML/TF (“แนวทางการประเมินความเส่ียงของส�านักงาน ปปง.”) ก�าหนดให้ธุรกิจ 

และผูป้ระกอบอาชีพ (DNFBPs) ภายใต ้ พรบ. ปปง. พร้อมดว้ยสถาบนัการเงินตอ้งออกและปฏิบติัตามนโยบาย 

ความเส่ียงและขั้นตอนบรรเทาความเส่ียงท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร แนวทางการประเมินความเส่ียงก�าหนดให ้

ผูมี้หน้าท่ีรายงานฯ ตอ้งปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ, ปัจจยัเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้,  

ภูมิศาสตร์หรือประเทศ, ผลิตภณัฑ,์ บริการ, ประเภทธุรกรรม และช่องทางบริการ (ในขอ้ 4 (2)) แต่ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

คือ พ.ร.บ. ปปง. ยงัไม่ครอบคลุม DNFBPs ครบทุกประเภท

11. เกณฑ์ข้อท่ี 1.9 - ส�านกังาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานก�ากบัหลกัดา้น AML/CFT และรับผดิชอบในการก�ากบั 

ให้สถาบนัการเงินและ DNFBPs ท�าหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียงและบรรเทาความเส่ียงตามระดบัความเส่ียง 

ท่ีระบุ ยงัคงมีสถาบนัการเงินอีกจ�านวนหน่ึงและ DNFBPs อีกมากท่ียงัไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของ พ.ร.บ. ปปง.  

ท�าใหไ้ม่มีหนา้ท่ีในการประเมินความเส่ียงและบรรเทาความเส่ียง

12. เกณฑ์ข้อท่ี  1 .10  -  สถาบันการเ งินต้องประเมินและบริหารความเ ส่ียงด้าน ML/TF ของธุรกิจ 

โดยใช้เกณฑ์ท่ี เหมาะสมอย่างสม�่ า เสมอ (โดยเฉพาะลูกค้า ,  ภู มิศาสตร์/ประเทศ, ผลิตภัณฑ์/บริการ,  

ประเภทธุรกรรมและช่องทางการบริการ)  ข้อ มูล ท่ี เ ก่ี ยวข้องรวมทั้ งผลของการประเ มินความเ ส่ียง 

และการวิเคราะห์ด้านการบริหารจะต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และต้องส่งให้กับส�านักงาน ปปง.  

อย่างไรก็ตามข้อก�าหนดเหล่า น้ี มิได้บังคับกับสถาบันการ เ งินบางประ เภท ( คือสหกรณ์ ท่ี มี เ งินทุน 

ไม่ถึงสองล้านบาท, บริษัทเช่าซ้ือ29 และสถานรับจ�าน�า) ประเทศไทยออกกฎกระทรวงการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (MR CDD) ฉบบัใหม่เพ่ือเพิ่มประเภทของสถาบนัการเงินและ DNFBPs

ท่ียงัไม่ครบในปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 (หลงัจากการเขา้ตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นการขยายหนา้ท่ี 

ในดา้นการประเมินความเส่ียง

13. เกณฑ์ข้อท่ี 1.11 - สถาบันการเงินภายใต้ MR CDD มีหน้าท่ีหลักคือต้องมีนโยบายและกระบวนการ 

ส� า ห รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ซ่ึ ง ต้อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ผู ้บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สู ง 

หรือคณะกรรมการบริหารของผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน ผู ้มีหน้า ท่ีรายงานต้องมีกลไกตรวจสอบภายในอิสระ 

เพ่ือติดตามประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML และแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารในการก�ากับดูแล 

การปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน นอกจากนั้นในกรณีความเส่ียงสูงผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งด�าเนินมาตรการอยา่งเขม้  

ธปท. ยงัก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารของสถาบนัการเงินจดัท�านโยบาย AML/CFT ในเร่ือง KYC และ CDD  

และตั้งหน่วยก�ากบัการปฏิบติัท่ีเป็นอิสระเพ่ือติดตามประเมินการปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการท่ีก�าหนด  

(ข้อ 2  และ 3,  ประกาศส�านักงาน ปปง.  เ ร่ือง แนวทางในการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิ ธีการ 

ส�าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้น ML/TF ขอ้ 4, 48 และ 15 ของ MR CDD, ขอ้ 4.2 ของนโยบาย ธปท.  

เร่ือง AML/CFT ของสถาบันการเงิน) ตามเกณฑ์ข้อน้ี ยงัมีข้อบกพร่องในด้านขอบข่ายของสถาบันการเงิน 

และ DNFBPs

29 ตามรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2559 ระบุว่ามีบางภาคส่วนหรือบางช่องทางท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินสูง โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย,์  

 นายหนา้ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย,์ ผูค้า้ของเก่า, ผูค้า้รถยนต,์ บริษทัลิสซ่ิง ผูค้า้เพชรพลอย ทองค�า และธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน
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14. เกณฑ์ข้อท่ี  1 .12  -  ผู ้มีหน้า ท่ีรายงานสามารถเ ลือกท�า  CDD แบบง่ายภายใต้เกณฑ์อย่างกว้าง  

แ ท น ท่ี จ ะ ต้อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ ห้ค ร บ ถ้ว น  แ ล ะ ท�า กับ ลู ก ค้า ท่ี ป ร ะ เ มิ น แ ล้ว ว่ า มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง ต�่ า  

(ดูเกณฑ์ข้อท่ี 10.18) ปัจจัยในการพิจารณาลูกค้าความเส่ียงต�่าอยู่ในประกาศของส�านักงาน ปปง. แต่ท่ีจริง  

ปัจจยับางขอ้นั้นเป็นเพียงตวัอย่างของประเภทลูกคา้ความเส่ียงต�่าซ่ึงรวมถึงหน่วยงานราชการ, มูลนิธิบางแห่ง 

และสถาบนัการเงินบางประเภท มีการใชม้าตรการ CDD อยา่งง่ายกบัลูกคา้ท่ีก�าหนดให้เป็นประเภทความเส่ียงต�่า 

และลูกค้าประเภทอ่ืนๆ โดยยงัไม่ต้องมีการประเมินความเส่ียงหรือการวิเคราะห์อย่างละเอียดแต่อย่างใด  

(ขอ้ 12, 16 ของกฎกระทรวง CDD ขอ้ 3 - 7 ของประกาศส�านักงาน ปปง. เร่ือง แนวทางการก�าหนดปัจจยั 

หรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต�่า) ตามเกณฑข์อ้น้ียงัมีขอ้บกพร่องในดา้นขอบข่ายดว้ย

 

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

15. มีข้อบกพร่องปานกลางรวมทั้ งมีการยกเว้นจากข้อก�าหนดด้าน AML/CFT ภายใต้ พ.ร.บ. ปปง.  

โดยไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นความเส่ียงต�่า, ขาดการบงัคบักบั DNFBPs บางกลุ่ม, ขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัความเส่ียง| 

และมาตรการอย่างเขม้ขน้เพ่ือบรรเทาความเส่ียงด้าน ML/TF ใช้บงัคบักับสถาบนัการเงินเท่านั้น นอกจากน้ี  

ข้อก�าหนดในการประเมินความเส่ียงระดับกิจการมีข้อบกพร่องเน่ืองจากไม่ครอบคลุมไปถึง DNFBPs  

กบัสถาบนัการเงินบางส่วน ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 1 อยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน 

ข้อแนะน�ำข้อที ่2 - ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนระดบัชำติ

16. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 31 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน 

17. เกณฑ์ข้อท่ี 2.1 - ยทุธศาสตร์ชาติดา้น AML/CFT พ.ศ. 2553 - 2558 ของประเทศไทยไดรั้บความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2553 และด�าเนินการโดยหน่วยงานดา้น AML/CFT จ�านวน 58 หน่วยงาน  

มาตรา 40 (2/3) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ส�านกังาน ปปง. น�าผลการประเมินความเส่ียงไปพิจารณาก�าหนด 

นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้น AML/CFT ยุทธศาสตร์ชาติก�าหนดให้ตอ้งมีการทบทวนทุก 3 - 5 ปี ประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการร่างยุทธศาสตร์ชาติปี 2559 - 2563 หลังจากจัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555  

แ ล้ว ย ัง ไ ม่ มี ก า ร ท บ ท ว น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  แ ต่ ก็ มี ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ชิ ง น โ ย บ า ย / ก ล ยุ ท ธ์ จ� า น ว น ม า ก 

อนัเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ (เช่นเปล่ียนให้มีหน่วยก�ากบัดา้น AML/CFT เพียงหน่วยเดียว)  

นอกจากยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ประเทศไทยยงัได้เร่งเปล่ียนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับปฏิบัติ 

ตามผลของการประเมินความเส่ียง
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18. เกณฑ์ข้อท่ี 2.2 - ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. คณะกรรมการ ปปง. เป็นกลไกหลกัของระบบ AML/CFT  

ของประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 คนและกรรมการโดยต�าแหน่งอีก 9 คนรับผิดชอบ 

ดา้นนโยบาย AML/CFT ระดบัชาติ กรรมการ ปปง. ประกอบดว้ยหวัหนา้หน่วยราชการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  

ในด้านความมัน่คง การบงัคบัใช้กฎหมาย และการก�ากับดูแล ส�านักงาน ปปง. ท�าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ  

มีก�าหนดประชุมเดือนละคร้ัง เ พ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบาย AML/CFT มีกลไกประสานระดับปฏิบัติ 

และระดบันโยบายท่ีดีเพื่อต่อตา้นการก่อการร้ายรวมทั้ง TF

19. เกณฑ์ข้อท่ี 2.3 - มีกลไกการประสานงานก�าหนดเป็นกฎหมาย ซ่ึงส�านกังาน ปปง. ท�าหนา้ท่ีในระดบัก�าหนด 

นโยบายและมีคณะอนุกรรมการในระดบัปฏิบติั 9 คณะ

20. เกณฑ์ข้อท่ี 2.4 - ขณะท่ีสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย 

และประสานงานเร่ืองการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง ส�านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการด�าเนินการเร่ืองมาตรการลงโทษทางการเงิน และการแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับ PF ส�านักงาน ปปง.  

ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ และแบ่งปันขอ้มูลผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง  

ซ่ึงมี สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

21. ขณะท่ีประเทศไทยไดเ้ร่งเปล่ียนแปลงนโยบายในระดบัยทุธศาสตร์และระดบัปฏิบติัตามผลของการประเมิน 

ความเส่ียง ยงัมีข้อบกพร่องเล็กน้อยคือไม่มีการปรับยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ตามผลการประเมิน 

ความเส่ียงทั้งสองฉบบัและการประเมินความเส่ียงอ่ืนๆ ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 2 อยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  

(largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 3 - ควำมผดิฐำนฟอกเงิน

22. ในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามข้อแนะน�าข้อท่ี 1  

(องค์ประกอบด้านกายภาพของการกระท�าความผิด) เดิมประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเพียงบางส่วน  

และขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 2 เดิม (องคป์ระกอบดา้นจิตใจและความรับผดิองคก์ร) อยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

23. เกณฑ์ข้อท่ี 3.1 - มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา โดยเฉพาะ (1)  

โอน รับโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิดเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นมิให้ต้องรับโทษ 

หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน (2) กระท�าด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออ�าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริง 

การไดม้า แหล่งท่ีตั้ง การจ�าหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิด (3) ไดม้า  

ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะท่ีได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้ นว่า เป็นทรัพย์สิน 

ท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิด ดงัท่ีกล่าวไวใ้นรายงานประเมินฯ ปี 2552 แมข้อ้บทน้ีจะไม่ตรงตามภาษาท่ีใช ้

ในอนุสัญญาเวียนนาและอนุสัญญาพาเลอโมก็ตาม แต่การด�าเนินการถือว่ากว้างเพียงพอท่ีจะครอบคลุม 

ขอ้ก�าหนดเหล่าน้ีได้
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24. เกณฑ์ข้อท่ี 3.2  - รายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปี 2550 ระบุว่ากฎหมายไทย 

ไม่ครอบคลุมความผิดมูลฐานฟอกเงินท่ีครบถ้วน ประเทศไทยใช้วิ ธีก�าหนดแบบรายการ (List-based)  

เพ่ือใหค้รอบคลุมความผดิมูลฐานมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. พร้อมทั้ง พ.ร.บ. ปกร. พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย,์  

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา,  

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติลดขอ้บกพร่องท่ีระบุไวน้ั้น 

เกือบทั้งหมด แต่ควรสังเกตว่าการหลบเล่ียงภาษีและการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานไม่จดัเป็นความผิดมูลฐาน  

ซ่ึงนบัว่าเป็นประเด็นปัญหาอยา่งหน่ึงหากจะพิจารณาสภาพการณ์ความเส่ียงของประเทศไทย ความผิดมูลฐานอ่ืน 

ท่ีตอ้งเพิ่มเขา้มาไดแ้ก่การคา้ของโจรและสินคา้อ่ืนอยา่งผดิกฎหมาย

25. เกณฑ์ข้อท่ี 3.3 - ไม่มีเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การก�าหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินของประเทศไทยก�าหนด 

ตามประเภทของความผดิ

26. เกณฑ์ข้อท่ี 3.4 - มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก �าหนดให้ความผิดฐานฟอกเงิน 

ขยายถึงทรัพยสิ์นทุกประเภทและมูลค่าท่ีเป็นดอกผลจากอาชญากรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม นิยามค�าวา่ ทรัพยสิ์น 

ตาม พ.ร.บ. ปปง. อาศยันิยามของ “ทรัพยสิ์น” ในมาตรา 137 และ 138 แห่ง ป.ป.พ. ซ่ึงครอบคลุมทรัพยสิ์นทุกประเภท 

ท่ีไดจ้ากอาชญากรรม

27. เกณฑ์ข้อท่ี 3.5 - ขณะท่ี พ.ร.บ. ปปง. ไม่ได้บัญญติัไวอ้ย่างชัดแจ้ง ศาลได้อนุมานว่าบุคคลไม่จ�าเป็น 

ตอ้งถูกพิพากษาลงโทษจากการกระท�าความผิดมูลฐานก่อน ค�าพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 6602/2550 ยืนยนัว่าค�านิยาม 

ตามมาตรา 3 เร่ือง “ทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิด” ไม่ผูกกบัการพิพากษาทางอาญา มาตรา 58 แห่ง  

พ.ร.บ.ปปง. ยงับญัญติัว่าในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิดใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถด�าเนินการ 

ตามกฎหมายอ่ืนได้อยู่แล้ว แต่ยงัไม่มีการด�าเนินการกับทรัพย์สินนั้ นตามกฎหมายดังกล่าวหรือด�าเนินการ 

ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผลหรือการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

ทางราชการมากกวา่ กใ็หด้�าเนินการกบัทรัพยสิ์นนั้นต่อไปตาม พ.ร.บ. ปปง.

28. เกณฑ์ข้อท่ี 3.6 - มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัว่า “ความผิดมูลฐานตามวรรคหน่ึงให้หมายความ 

รวมถึงการกระท�าความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซ่ึงหากการกระท�าความผิดน้ันได้กระท�าลงในราชอาณาจักร 

จะเป็นความผิดมลูฐานด้วย”

29. เกณฑ์ข้อท่ี 3.7 - ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ความผิดฐานฟอกเงินใชก้บัผูท่ี้กระท�าความผิดมูลฐาน  

ความรับผดิทางอาญาหมายความรวมถึงทั้งการฟอกเงินดว้ยตวัเองและการฟอกเงินโดยบุคคลท่ีสาม

30. เกณฑ์ข้อท่ี 3.8 - ไม่มีบทบญัญติัเฉพาะท่ีก�าหนดอย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบของการมีเจตนาและการรู้ 

ในการฟอกเงินนั้ นจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานท่ีชัดเจน แต่ในการด�าเนินการทางศาลไทยยอมรับกฎทั่วไป 

ให้น�าเหตุแวดลอ้มมาใช้พิจารณาเพ่ืออนุมานถึงเจตนาและการรู้ในคดีฟอกเงินท่ีเกิดข้ึน ฝ่ายไทยให้ค �าพิพากษา 

ศาลอุทธรณ์ท่ียนืยนัวา่ศาลใชว้ธีิการอนุมานจากการกระท�าของจ�าเลยในการด�าเนินคดีขอ้หาฟอกเงิน
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31. เกณฑ์ข้อท่ี 3.9 - ผูใ้ดกระท�าความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจ�าคุกตั้ งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีหรือปรับ 

ตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท (571 - 5,714  เหรียญสหรัฐฯ) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นว่าโทษ 
จ�าคุกความผิดฐานฟอกเงินนั้นเป็นอตัราของแต่ละกรรม โดยผูก้ระท�าผิดถูกลงโทษจากทุกกรรม อย่างไรก็ตาม  

โทษปรับยงัไม่อาจถือไดว้า่หนกัพอใหเ้กิดความเกรงกลวัได้

32. เกณฑ์ข้อท่ี  3.10 - มาตรา 61 (1) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัโทษส�าหรับนิติบุคคลท่ีกระท�าผิดฐานฟอกเงิน 

และก�าหนดความผิดตามมาตรา 5, 7, 8 และ 9 ให้ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่ 200,000 - 1 ล้านบาท  

บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลต้องระวางโทษจ�าคุกตั้ งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีหรือปรับ 

ตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท (5,714  เหรียญสหรัฐฯ) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดมี้ส่วน 
ในการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้ น ความรับผิดทางอาญาใช้ทั้ งกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

และด�าเนินกระบวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีทั้ งทางแพ่งและปกครองไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 

ถึงความร้ายแรงของนิติบุคคลท่ีกระท�าการฟอกเงิน โทษปรับยงัไม่อาจถือไดว้า่หนกัพอใหเ้กิดความเกรงกลวัได้

33. เกณฑ์ข้อท่ี 3.11 - มาตรา 7, 8 และ 9 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดความผิดเสริมท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงิน 

รวมทั้ งการร่วมกระท�าความผิด  การสมคบ การช่วยเหลือและสนับสนุน แต่กฎหมายไม่ก�าหนดให ้

การให้ค �าปรึกษาในการกระท�าความผิดเป็นความผิดฐานสนุบสนุนใน พ.ร.บ. ปปง. ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 84 และ 86 กไ็ดมี้การบญัญติัความผดิฐานสนบัสนุนซ่ึงครอบคลุมการกระท�าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้ �าปรึกษา 

ในการกระท�าความผดิ 

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

34. มีขอ้บกพร่องเล็กน้อยในเร่ืองความครอบคลุมของความผิดมูลฐานบางมูลฐาน และโทษปรับฐานฟอกเงิน 

ยงัไม่มีผลเป็นการยบัย ั้งอย่างเพียงพอ ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 3 ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  

(largely compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 4 - กำรยดึทรัพย์และมำตรกำรช่ัวครำว

35. ในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามข้อแนะน�าข้อท่ี 3  

เดิม ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant) รายงานการประเมินการปฏิบติัตาม 

มาตรฐานสากลปี 2550 พบว่ามีอ�านาจจ�ากดัในการระบุและติดตามทรัพยสิ์นในคดีอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่คดียาเสพติด  

ไม่มีบทบญัญติัท่ีอนุญาตให้การกระท�าท่ีมีเจตนาหลีกเล่ียงไม่ให้มีการยึดทรัพยเ์ป็นโมฆะ และไม่มีบทบญัญติั 

ท่ีใหย้ดึหรืออายดัดว้ยค�าร้องฝ่ายเดียว หลงัจากปี 2550 มีการแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง. และระเบียบปฏิบติัหลายประการ 

36. ประเภทของการริบทรัพยใ์นประเทศไทยไดแ้ก่:

 • การริบทรัพยท์างแพ่ง (non-conviction based) ตาม พ.ร.บ. ปปง. ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือ ทรัพยสิ์นท่ี 

  ฟอก ทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระท�าความผดิ และผลประโยชนอ่ื์นๆ แต่ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าแทนกนัได้

 • การริบทรัพยท์างอาญา (conviction based) ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม 

  ผูก้ระท�าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด

 • การริบทรัพยฐ์านร�่ ารวยผดิปกติ (ตาม พ.ร.ป. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต)

 • การริบทรัพยโ์ดยศุลกากรฐานลกัลอบสินคา้ตอ้งหา้มหรือตอ้งก�ากดัรวมทั้งเงินตรา

37. เกณฑ์ข้อท่ี 4.1 - มีกรอบกฎหมาย 4 ฉบบัส�าหรับการริบทรัพยสิ์นในประเทศไทย: พ.ร.บ. ปปง., ประมวลกฎหมายอาญา,  

พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูก้ระท�าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (พรบ. มาตรการฯ) พระราชบญัญติัศุลกากร  

และพ.ร.ป. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

38. เกณฑ์ข้อท่ี 4.1 (ก) และ (ข) - พ.ร.บ. ปปง. มีบทบญัญติัเร่ืองการริบทรัพยท่ี์ฟอก, ทรัพยท่ี์ไดม้า และเคร่ืองมือ 

ท่ี ใช้ในการกระท�าความผิด  ทรัพย์สินอาจถูกริบให้ตกเ ป็นของแผ่นดินหากเป็นทรัพย์สิน ท่ี เ ก่ียวกับ 

การกระท�าความผิด (ม. 51 พ.ร.บ. ปปง.) ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิด 

ฐานฟอกเงิน, จากการช่วยเหลือและสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระท�าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิด 

ฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใช้หรือมีไวเ้พ่ือใช้หรือเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการกระท�า 

ความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงิน (2) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการจ�าหน่าย จ่าย โอน ดว้ยประการใดๆ  

ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นตาม (1) หรือ (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นตาม (1) หรือ (2)

39. บทบญัญติัเร่ืองการริบทรัพยใ์นประมวลกฎหมายอาญาใชบ้งัคบักรณีความผิดอาญาในประเทศไทยรวมทั้ง 

ความผดิฐานการก่อการร้าย มาตรา 32 และ 33 ใหอ้ �านาจในการริบ (ก) ทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท�าความผดิ 

ของผูใ้ด และ (ข) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท�าความผดิ มาตรา 34 บญัญติั ใหริ้บทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการทุจริต 

และทรัพยสิ์นซ่ึงไดใ้หเ้พื่อจูงใจใหบุ้คคลกระท�าความผดิหรือเพื่อเป็นรางวลัในการท่ีบุคคลไดก้ระท�าความผดิ
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40. พ.ร.บ. มาตรการฯ บญัญติัให้มีการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิดอาญา รวมทั้งดอกผล 

ท่ีไดจ้ากอาชญากรรม (ม. 27 - 29) ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากเงินนั้นหรือโดยกระท�าการใดๆ เพ่ือแปลงเงิน 

หรือทรัพย์สินไม่ว่าจะแปลงไปก่ีคร้ังก็ตาม และแม้ว่าเงินนั้ นจะอยู่ในความครอบครองหรือเป็นของผู ้อ่ืน  

มาตรา 30 บญัญติัให้ริบทางแพ่งซ่ึงบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรกล หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 

ท่ีใช้ในการกระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือใช้สนับสนุนในการกระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

หรือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท�าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไม่วา่จะถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่กต็าม

41. ในเร่ืองการทุจริต ทรัพยสิ์นอาจตอ้งถูกริบภายใตม้าตรา 123/6 และ 123/7 ของ พ.ร.ป. ทุจริต ท่ีใหอ้ �านาจศาล 

ในการสั่งริบทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พ่ือใชใ้นการกระท�าความผิด ทรัพยสิ์นใดๆ ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทดแทนกนั 

เคร่ืองมือในการทุจริต ประโยชนท่ี์ไดรั้บ สินบนและส่ิงจูงใจท่ีเสนอใหห้รือประโยชนอ่ื์นใด 

42. ตามมาตรา 27 ตรี แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร (พ.ศ. 2469) เจา้หนา้ท่ีศุลกากรอาจริบทรัพยท์างปกครองได ้

ในส่วนของทรัพย์สินท่ีได้ยึดเน่ืองจากความผิดศุลกากรต่างๆ รวมทั้ งการน�าเข้าและส่งออกสินค้าต้องห้าม 

และต้องก�ากัดซ่ึงรวมถึงเงินตรา มาตรา 58/1 ให้อ �านาจพนักงานศุลกากรริบของท่ีเ ก่ียวเน่ืองหรือมีไว ้

เพ่ือการก่อการร้าย ในกรณีท่ีของนั้นมิไดเ้ป็นของผูก้ระท�าความผิด ศาลอาจสั่งริบไดถ้า้เจา้ของนั้นรู้หรือสงสัย 
ตามสมควรว่ามีหรือจะมีการกระท�าความผิดแต่มิได้กระท�าการใดเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิด  

(ม. 32 ทว)ิ

43. เกณฑ์ข้อท่ี 4.1 (ค) - พ.ร.บ. ปกร. ก�าหนดใหค้วามผดิ TF เป็นความผดิอาญาและเป็นความผดิมูลฐานฟอกเงิน 

ตาม พ.ร.บ. ปปง. ดงันั้น อ�านาจในการริบทรัพยท่ี์ไดจ้ากกการกระท�าผิดตาม พ.ร.บ. ปปง. จึงน�ามาใช้บงัคบั 

เน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก TF ถือวา่เป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผดิ

44. เกณฑ์ข้อท่ี 4.1 (ง) - การริบทรัพยต์ามมูลค่าบญัญติัอยูเ่พียงใน พ.ร.ป. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

(ฉ.3) และประมวลกฎหมายอาญา (ม.37) ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้ริบทรัพย์แทนตามมูลค่า 

ในกรณีท่ีจ�าเลยไม่ส่งทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งริบภายในเวลาท่ีก�าหนด บทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญาใชบ้งัคบั 

กบัการกระท�าความผดิอาญาทั้งหมดในประเทศไทย.

45. เกณฑ์ข้อท่ี 4.2 - ประเทศไทยมีบทบญัญติัในกฎหมายหลายฉบบัท่ีให้อ �านาจหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท�าการสืบสวนทางการเงินเพ่ือระบุ ติดตาม และประเมินทรัพยท่ี์จะริบ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละหน่วย 

รวมทั้งส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจในการตามทรัพยอ์นัท่ีจะตอ้งริบ

46. เกณฑ์ข้อท่ี 4.2 (ก) - ตร. อาจใช้หมายค้นเพ่ือพบและยึดส่ิงใดๆ ท่ีอาจได้ใช้ในการกระท�าความผิด 

และพนักงานสอบสวนอาจคน้ตวัหรือคน้หาส่ิงของท่ีหากครอบครองไวจ้ะเป็นการกระท�าผิดหรือส่ิงท่ีไดม้าจาก 

การกระท�าความผดิ (ม. 132 ประมวลกฎหมายอาญา) ออกหมายเรียกบุคคลท่ีอาจครอบครองส่ิงท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้ 
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(มาตรา 69 และ 132 ) พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยก์็มีอ �านาจกวา้งขวาง 

ในการเรียกบุคคลมาให้ถอ้ยค�าหรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานหรือเขา้ไปยงัเคหสถานหรือสถานท่ีเพ่ือตรวจคน้  

ยดึ หรืออายดั พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ  

(มาตรา 14) พ.ร.บ. มาตรการฯ (มาตรา 19 ละ 20) และมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัสอบสวนคดีพิเศษ กมี็อ�านาจ 

ในท�านองเดียวกนั

47. มาตรา 34 (1) แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจคณะกรรมการธุรกรรมในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์น 

ท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิดหรือสั่งยบัย ั้งการท�าธุรกรรม มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีเรียกให้สถาบันการเงิน, ส่วนราชการ, องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจส่งค�าช้ีแจง 

เ ป็ น ห นัง สื อ ห รื อ ส่ ง เ อ ก ส า ร ห รื อ ห ลัก ฐ า น ม า เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อ บ  เ ข้า ไ ป ใ น เ ค ห ส ถ า น ห รื อ ย า น พ า ห น ะ 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผดิ หากเห็นวา่ถา้ล่าชา้จากการรอหมายคน้ ทรัพยสิ์นนั้น 

จะไม่อาจยดึได้

48. มาตรา 37/2 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้อ �านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ในการด�าเนินการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จะใชอ้ �านาจของคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปปง.

49. อ �านาจท่ีประกอบกนัเหล่าน้ีเป็นการให้อ �านาจแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการกบัความผิดต่างๆ  

สามารถสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีอาจตอ้งริบได ้ และยงัมีการท�าบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงาน  

เช่น ระหวา่งส�านกังาน ป.ป.ช. กบัส�านกังาน ปปง. เพื่อแบ่งปันขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน

50. เกณฑ์ข้อท่ี 4.2 (ข) - บทบญัญติัตาม พ.ร.บ. ปปง. เช่น มาตรา 35 - 36, 38, 40, 48, 49, 55, 56, และ 57  

ให้อ �านาจด�าเนินมาตรการชั่วคราวในขั้นตอนสืบสวน รวมทั้ งขั้นตอนคดีต่างๆ เพ่ือยึดและอายดัทรัพย์สิน  
ท�าให้ทรัพย์สินยงัคงอยู่ เพ่ือริบให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ในภายหลัง มาตรา 35 ให้คณะกรรมการธุรกรรม 

มีอ �านาจสั่งเป็นหนังสือยบัย ั้ งการท�าธุรกรรมนั้ นไว้ก่อนได้ภายในเวลาท่ีก�าหนดแต่ไม่เกินสามวันท�าการ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับ 

การกระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ส่วนในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเป็นท่ี เ ช่ือได้ว่า 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�านาจสั่งยบัย ั้งการท�าธุรกรรมนั้นไวช้ัว่คราว 
ไม่เกินสิบวนัท�าการ

51. ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระท�าความผิดอาจถูกยกัยา้ย  

(มีการโอน จ�าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิดหรือซ่อนเร้น) คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�านาจสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไว ้

ชั่วคราวมีก�าหนดไม่เกินเก้าสิบวนั อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วนเลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายดั 

ทรัพย์สินไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ธุรกรรม และ เ ม่ือปรากฏหลักฐานเ ป็น ท่ี เ ช่ือได้ว่ า 
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ทรัพย์สินนั้ นเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิด เลขาธิการจะส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการพิจารณา 

เ พ่ือยื่นค�า ร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินนั้ นตกเป็นของแผ่นดิน (ม. 49) หลังจากท่ียื่นค�า ร้องแล้ว  

พนักงานอัยการอาจยื่นค�าขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งยึดหรืออายดัทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หากมีเหตุ 

อันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการยกัยา้ยทรัพย์สินนั้ นศาลจะมีค�าสั่งยึด/อายดัชั่วคราวถ้ามีหลักฐานเป็นท่ีเช่ือได้ว่า 
ค�าขอนั้นมีเหตุอนัสมควร

52. ในเร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น (คกก.ตส.) ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีระดบัสูง 

จากกระทรวงต่างๆ รวมทั้ งกระทรวงยุติธรรม  อส. ตร. กรมท่ีดิน กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ ธปท.  

ท�าหน้าท่ีพิจารณาทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิด คกก. ตส. พิจารณาว่าทรัพยสิ์นนั้นเก่ียวขอ้งกบั 

ความผิดยาเสพติดหรือไม่ และอาจยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่าง คกก. ตส. ตรวจสอบทรัพยสิ์น  

หากเจ้าของหรือผู ้ท่ี ถูกตรวจสอบไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้ นได้มาโดยชอบ 

ดว้ยกฎหมาย คกก. ตส. จะออกค�าสัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไว ้ (มาตรา 22 พรบ. มาตรการฯ) ดงันั้น มาตรา 22  
จึงผลกัภาระการพิสูจน์ให้บุคคลท่ีครอบครองหรือเป็นเจ้าของเพ่ือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมาย ตาม พรบ.  

มาตรการฯ ไม่สามารถยึดหรือริบทรัพยสิ์นตามมูลค่าแทนกนัได ้ อย่างไรก็ตาม ในความผิดยาเสพติดยงัมีอ�านาจ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย

53. มาตรา 78 พ.ร.ป. ทุจริต ใหอ้ �านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการออกค�าสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราว 

หากทรัพย์สินนั้ นอาจเก่ียวข้องกับความร�่ ารวยผิดปกติ มาตรา 14 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติและมาตรา 17 พระราชบญัญติัศุลกากร ก็มีมาตรการชั่วคราว 

เพื่อป้องกนัการยกัยา้ยทรัพยสิ์นท่ีอาจถูกริบ

54. แมว้่ากฎหมายจะไม่ไดบ้ญัญติัอย่างชดัแจง้ในเร่ืองอ�านาจในการขอค�าสั่งอายดัฝ่ายเดียว ส�านักงาน ปปง.  

ให้ตวัอย่างคดีหลายคดีท่ีแสดงว่าในทางปฏิบติั หากมี “เหตุอนัควรเช่ือไดว้่า” คณะกรรมการธุรกรรมอาจมีค�าสั่ง 

ยึด /อาย ัดท รัพย์สิน ฝ่าย เ ดียว มีก�าหนดไม่ เ กิน  90  ว ัน เ พ่ือ ป้องกันทรัพย์สิน ถูกย ักย ้าย ก่อนริบทรัพย ์ 

(ม. 48 พ.ร.บ. ปปง.)

55. มาตรา  37  ประมวลกฎหมายอาญา ใหย้ดึทรัพยสิ์นในมูลค่าท่ีเท่ากนัไดเ้ฉพาะในกรณีทีจ�าเลยไม่ส่งมอบทรัพยสิ์น 

ท่ีศาลสัง่ริบ

56. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรมีอ�านาจยึดส่ิงใดๆ อันท่ีจะต้องริบ ซ่ึงรวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องก�ากัดท่ีน�าเข้า 

หรือส่งออก (มาตรา 24 พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469) ในกรณีท่ีมีหลกัฐานชดัแจง้ว่าเป็นของท่ีเก่ียวเน่ือง 

หรือมีไวเ้พื่อใชส้�าหรับการก่อการร้าย เจา้หนา้ท่ีศุลกากรอาจริบของนั้นได ้(มาตรา 58/1 พระราชบญัญติัศุลกากร)
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57. เกณฑ์ข้อท่ี 4.2 (ค) - ประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีให้อ �านาจหน่วยงานในการยกเลิกหรือป้องกนัการกระท�า 

ท่ีลดทอนความสามารถในการยึด อายดั หรือติดตามทรัพย์สินท่ีอาจถูกริบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพ่งห้ามด�าเนินการใดๆ กับทรัพย์สินหลังจากยึดไวแ้ล้ว แต่ไม่มีบทบัญญัติท่ีให้อ �านาจแก่หน่วยงาน 

ในการระงับหรือยกเลิกธุรกรรม อย่างไรก็ตามประเทศไทยสามารถยึดทรัพย์สินท่ีได้มีการโอนไปเป็นช่ือ 

ของบุคคลท่ีสามหากพิสูจนไ์ดว้า่ทรัพยสิ์นนั้นเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผดิ

58. เกณฑ์ข้อท่ี 4.2 (ง) - หน่วยงานท่ีมีอ�านาจมีอ�านาจสืบสวนอย่างกว้างขวางตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการ ปปง. มีอ�านาจท่ีกวา้งขวางตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. รวมทั้งเรียกให้ผูห้น่ึงผูใ้ดมาให้ถอ้ยค�า 

เข้าไปยงัเคหสถานเพ่ือตรวจค้นและยึดทรัพย์สินหรือหลักฐาน และเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ 

องค์การหรือหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจส่งเอกสารหรือหลักฐาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อ �านาจ 

ของคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมในการสืบสวน

59. เกณฑ์ข้อท่ี 4.3 - บทบญัญติัตาม พ.ร.บ. ปปง., พ.ร.บ. มาตรการฯ พ.ร.ป. ทุจริต และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

คุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสามผูสุ้จริต สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 4.3  

60. เกณฑ์ข้อท่ี 4.4 - มีกลไกในการบริหารจดัการหรือจ�าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึหรืออายดัหรือริบ สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้น้ี  

ในดา้นของการบริหารจดัการหรือจ�าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึหรืออายดัตาม พ.ร.บ. ปปง. ระเบียบคณะกรรมการ ปปง.  

ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายดั พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการ ปปง.  

วา่ดว้ยการใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทรัพยสิ์นไปดูแลและใชป้ระโยชน ์การน�าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาด และการน�าทรัพยสิ์น 

ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องทางราชการ พ.ศ. 2543 และระเบียบคณะกรรมการ ปปง. วา่ดว้ยการน�าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาด  

พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. ปปง. มีกลไกเพ่ือบริหารจดัการหรือจ�าหน่ายทรัพยสิ์น 

ท่ีถูกยดึหรืออายดัตามลกัษณะ สภาพ หรือประเภทของทรัพยสิ์นนั้นๆ

61. เจา้หนา้ท่ี ปปง. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นขนาดใหญ่และยุ่งยากซบัซ้อน 

ได้ และมีความช�านาญในการประเมินค่า เก็บรักษา และการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินหลังจากทรัพย์นั้ นตกเป็น 

ของแผ่นดิน ในการบริหารจัดการหรือจ�าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดไวต้าม พ.ร.บ. ปปง. ได้มีการออกระเบียบ 

คณะกรรมการ ปปง. ว่าดว้ยกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 เพ่ือจดัตั้งกองทุน ปปง.  

ในประเทศไทย ระเบียบฯ น้ีมีระเบียบในการใช้เ งินกองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบางประการตามกฎหมาย 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการริบทรัพย์

62. มีกฎหมายในดา้นการบริหารจดัการหรือจ�าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดหรือริบตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ ระเบียบ 

กรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญติัศุลกากร ประกอบกบั 

ประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2556
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

63. ประเทศไทยมีระบบการยึดและริบทรัพย์สินท่ีสมบูรณ์ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในเร่ืองการยกเลิก 

การกระท�าใดๆ ท่ีจะลดทอนความสามารถของหน่วยงานในการริบทรัพย ์ ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 4 ของประเทศไทย 

อยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่5 - ควำมผดิฐำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย30 

64. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 2 เดิม  

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน โดยมีขอ้บกพร่องในเร่ืองการให้หรือการรวบรวมเงินทุนส�าหรับ 

ผูก่้อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้าย องคป์ระกอบภายในดา้นเจตนาท่ีแคบ และขอ้บกพร่องอ่ืนๆ อีกจ�านวนหน่ึง 

ประเทศไทยออก พ.ร.บ. ปกร.ในปี 2556 เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องหลายประการ

65. ได้มีการแก้ไขเ พ่ิมเติม พ.ร.บ.  ปกร.  และปรับปรุงเป็น พ.ร.บ.  ปกอ. ในเดือนธันวาคม 2559  

(ส่วนใหญ่คือการเพ่ิมเร่ืองการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุฯ) โดยน�าสาระส่วนใหญ่ของ  

พ.ร.บ. ปกร. (ปี 2556) มาไวใ้น พ.ร.บ. ปกอ. (ปี 2559) อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ปกอ. ถือว่ายงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

แม้ว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแล้วแต่ยงัไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะผูป้ระเมินได้อ้างถึงบทบัญญัติ 

ของ พ.ร.บ. ทั้ งสองฉบับ แต่ในการประเมินความสอดคล้องของกรอบกฎหมายและกลไกจะพิจารณา จาก  

พ.ร.บ. ปกร.เท่านั้น

66. มาตรา 135/2 ประมวลกฎหมายอาญาให้อ �านาจในการลงโทษกับความผิดฐานสนับสนุนการเงิน 

ให้แก่การก่อการร้าย และหน่วยงานไทยได้ใช้อ �านาจตามกฎหมายฉบับน้ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ก่อนการบญัญติั พ.ร.บ. ปกร. ความผิดน้ีถือวา่เป็นความผิดฐานก่อการร้าย และใหก้ารจดัหาหรือรวบรวมทรัพยสิ์น 

เพื่อก่อการร้าย หรือกระท�าความผดิใดๆ อนัเป็นส่วนของแผนการก่อการร้าย หรือช่วยเหลือประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วน

ในการก่อการร้าย ซ่ึงมีระวางโทษจ�าคุก 2 - 10 ปี มาตรา 135/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก�าหนดลกัษณะความผดิ 

เก่ียวกบัการก่อการร้ายและรวมถึงการกระท�าการใดอนัก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ หรืออนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อร่างกาย

กระท�าการใดอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้าง

พ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการกระท�าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ  

หรือของบุคคลใดหรือต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

30 FATF ทบทวนขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 5 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 (คือหลงัการมาตรวจประเมินในไทย) เพ่ือขยายความประเภทของกิจกรรมท่ีเป็น TF  

 ใหก้วา้งมากข้ึนโดยรวมถึง ‘ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ’ นอกเหนือจากเงินทุน ฉบบัทบทวนน้ีจะใชใ้นกระบวนการติดตาม (follow-up process)
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67. ดงันั้น มาตราน้ีจึงอาจครอบคลุมการกระท�าท่ีถือเป็นความผิดทางอาญาตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อตา้น 

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อยา่งไรก็ตาม ไม่มีนิยามค�าว่า ทรัพยสิ์น และการกระท�าตอ้งเช่ือมโยง 

กับการก่อการร้าย ความผิดตามท่ีก�าหนดตามมาตรา 135/2 ไม่ครบองค์ประกอบตามข้อแนะน�าข้อท่ี 5  

แต่ครอบคลุมถึงการกระท�าท่ีเก่ียวขอ้งบางประการ

68. เกณฑ์ข้อท่ี 5.1 - ก�าหนดให้ TF เป็นความผิดอาญาตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอ. (ม. 16 พ.ร.บ. ปกร.)  

และรวมถึงองค์ประกอบของการจัดหา หรือรวบรวมเงินทุน หรือด�าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน  

หรือด�าเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู ้ได้รับประโยชน์นั้ นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด หรือบุคคล 

หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา 4 ก�าหนดนิยามการก่อการร้ายให้หมายถึง 

การกระท�าท่ีเป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท�าท่ีเป็นความผิด 

ตามกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเ ก่ียวกับการก่อการร้าย 

ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ทั้ งน้ี  ไม่ว่าการกระท�านั้ นได้กระท�าข้ึนในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร  
(ม. 3 พ.ร.บ. ปกร.) ความผดิเสริม เช่น การช่วยเหลือ การสนบัสนุน หรือการสมคบคิดในการสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย เป็นความผดิอาญาดว้ยเช่นกนั

69. ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาตามภาคผนวกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย TF ดงัน้ี 1) อนุสัญญาวา่ 

ด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ให้สัตยาบนัในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2521) 2)  

อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน  

(ภาคยานุวัติในวันท่ี  16 พฤษภาคม 2521) และ 3) พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระท�าอันรุนแรง 

อั น มิ ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย  ณ  ท่ า อ า ก า ศ ย า น ซ่ึ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร บิ น พ ล เ รื อ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

(ภาคยานุวติัในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2539) เน่ืองจากประเทศไทยไม่เขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเหลือภายใต ้

อนุสญัญาวา่ดว้ยการปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงยงัมีขอ้บกพร่องในการนิยามความหมาย

ของการกระท�าท่ีเป็นการก่อการรร้ายท่ีตอ้งใชคู่้กบัความผิดฐาน TF ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ มาตรา 135/1 และ 135/2  

แห่งประมวลกฎหมายอาญาก�าหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การกระท�าบางประการตามท่ีระบุ 

ในอนุสญัญาสหประชาชาติดงักล่าวเป็นความผดิอาญา

70. เกณฑ์ข้อท่ี 5.2 - มาตรา 25 แห่งพ.ร.บ. ปกอ. (ม. 16 พ.ร.บ. ปกร.) ครอบคลุมตามขอ้ก�าหนดของเกณฑข์อ้น้ี  

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ มาตรา 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัเก่ียวกับการด�าเนินคดีส�าหรับการจดัหา 

หรือรวบรวมทรัพยสิ์นเพื่อก่อการร้าย หรือกระท�าความผดิใดๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนการเพื่อก่อการร้าย 

71. เกณฑ์ข้อท่ี 5.2 (ทวิ) - พ.ร.บ. ปกอ. หรือ พ.ร.บ. ปกร. ไม่ไดก้�าหนดให้เป็นความผิดอาญาอย่างชดัแจง้ 

ในกรณีของการสนบัสนุนทางการเงินแก่การเดินทางไปยงัรัฐอ่ืนท่ีไม่ใช่ถ่ินพ�านกัของตนเอง หากมองขอ้เท็จจริง 

ท่ีว่าการปรับใช้ฐานความผิดท่ีมีอยู่จะไม่ครอบคลุมการสนับสนุนการเดินทางจะไม่เข้าข่ายการก่อการร้าย  

ดงันั้น กฎหมายไทยจึงยงัไม่ครอบคลุมตาม 5.2 ทวิ
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72. เกณฑข์อ้ท่ี 5.3 - มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอ. (ม. 16 พ.ร.บ. ปกร.) ไม่ใชค้ �า “แหล่งท่ีชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย”  

อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ น้ีมีความหมายท่ีกว้างมากเพ่ือให้รวมแหล่งเงินทุนทั้ งสองแหล่ง  

การจดัหา หรือรวบรวมเงินทุน หรือด�าเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือด�าเนินการ “ดว้ยประการใดๆ”  

สามารถหมายความรวมถึงธุรกรรมหรือการด�าเนินการทั้งท่ีถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย

73. เกณฑ์ข้อท่ี 5.4 - เพียงการรู้ว่าผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากธุรกรรมหรือการด�าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด  

หรือเพียงเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์นจากการด�าเนินการนั้นถูกน�าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมใดๆ  

ของบุคคลท่ี ถูกก�าหนดหรือของบุคคลหรือองค์กร ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการก่อการ ร้าย เ พ่ือประโยชน์ใดๆ  

ของบุคคลท่ีถูกก�าหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย, และด้วยการสันนิษฐานว่า 

สามารถพิสูจน์องค์ประกอบอย่างอ่ืนของการกระท�าความผิดได้ ก็เพียงพอท่ีจะลงโทษผู ้กระท�าความผิด 

ได้ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.  ปกอ. บทบัญญัติไม่ได้ก�าหนดว่า เ งินทุนต้องเ ช่ือมโยงกับการกระท�า 

อันเป็นการก่อการร้ายอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ มาตรา 135/2 ของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ 

ใหก้ารจดัการหรือรวบรวมทรัพยสิ์นอนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนการเพื่อก่อการร้ายเป็นความผดิอาญา

74. เกณฑ์ข้อท่ี 5.5 - พ.ร.บ. ปกอ. ไม่ไดบ้ญัญติัวา่เจตนาหรือการรู้ท่ีตอ้งไดรั้บการพิสูจน์การกระท�าความผิดนั้น 

อาจอนุมานไดจ้ากขอ้เท็จจริงแวดลอ้ม แต่ในมาตรา 226 และ 227 บญัญติัไวอ้ย่างกวา้งท�าให้สามารถยอมรับ 

พยานหลกัฐานใดๆ ในอนัท่ีจะพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูถู้กกล่าวหา ศาลฎีกาเคยมีค�าพิพากษา 

จ�านวนมากสัง่ลงโทษจ�าเลยโดยใชห้ลกัการอยา่งเดียวกนัในการยอมรับการพิสูจนถึ์งเจตนาหรือการรู้ของจ�าเลย 

75. เกณฑ์ข้อท่ี 5.6 - ภายใต ้ พ.ร.บ. ปกอ. บุคคลธรรมดาผูก้ระท�าความผิดฐาน TF  ตอ้งระวางโทษจ�าคุก 

ตั้ งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้ งแต่ส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท (5,714 เหรียญสหรัฐฯ) หรือทั้ งจ�าทั้ งปรับ  
หากพิจารณาถึงความร้ายแรงของความผิดฐาน TF ถือว่าการลงโทษปรับยงัไม่หนักพอให้เกิดความเกรงกลวัได ้ 

ตามมาตรา 135/2 ของประมวลกฎหมายอาญาก�าหนดโทษจ�าคุก 2 - 10 ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท

76. เกณฑ์ข้อท่ี 5.7  - มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ปกอ. บัญญัติให้นิติบุคคลใดผู ้กระท�าความผิดฐาน TF   

รวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือสมคบ ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่  500,000 -  2,000,000 บาท  

(57,142 เหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนั้น มาตรา 25 วรรคส่ี ของ พ.ร.บ. ปกอ. บญัญติัให้การกระท�าความผิด 

ตามมาตรา 23, 24 และ 25 วรรค 4 ท่ีกระท�าโดยนิติบุคคลเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการ 

เปรียบเทียบตามกฎหมายฟอกเงิน ศาลฎีกาของไทยตดัสิน โดยถือเป็นหลกัการทัว่ไป ว่าความรับผิดทางอาญา 

อาจคลุมถึงนิติบุคคลด้วย ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐาน TF ไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้ท่ีจะด�าเนิน 

ทั้งคดีอาญา แพ่ง และปกครองไปพร้อมกนั กระบวนการพิจารณาคดีอาญา แพ่ง และปกครองในประเทศไทย 

จะแยกกนัอย่างส้ินเชิง ดงันั้น ความรับผิดทางอาญาฐาน TF ไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง 

หรือปกครองเม่ือสามารถท�าได ้ เม่ือพิจารณาจากบริบทของประเทศไทยแลว้ คณะผูป้ระเมินเห็นว่าบทลงโทษ 

มีความเพียงพอแลว้
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77. เกณฑ์ข้อท่ี 5.8  - 

 (ก) พ.ร.บ. ปกร. บัญญัติให้การพยายามกระท�าความผิดฐาน TF เป็นความผิดอาญา (มาตรา 16(3)  

  อยา่งไรกต็าม จะเห็นวา่ไม่มีการยกขอ้บทน้ีไปรวมอยูใ่น พ.ร.บ. ปกอ.

 (ข) และ (ค) - การมีส่วนร่วมในฐานะสมคบ จดัการหรือสั่งการให้ผูอ่ื้นกระท�าความผิด TF ครอบคลุม 

  ตามกฎหมายท่ีห้ามการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระท�าความผิดตามมาตรา 25  

  (ม. 16 พ.ร.บ. ปกร.) อยา่งไรกต็าม ขอ้บทเหล่าน้ีใชอ้า้งไดก้บัความผดิหลกั ไม่ใช่กบัความผดิฐานพยายาม  

  ฉะนั้น จึงไม่มีการก�าหนดให ้ การช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือสมคบกนัในการกระท�าความผิดพยายาม TF  

  เป็นความผดิอาญา

 (ง) การกระท�าบางประการท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิดฐาน TF โดยกลุ่มบุคคลท่ีกระท�าการเพ่ือเป้าหมาย 

  ร่วมกนัน่าจะเขา้ข่ายการช่วยเหลือ สนบัสนุน และสมคบกนัตามบทบญัญติัของ พ.ร.บ. ปกอ. และ พ.ร.บ.  

  ปกร. ส่วนมาตรา 86 ของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 

  ในการกระท�าความผดิของผูอ่ื้น และการผูส้นบัสนุนการกระท�าความผดิเป็นความผดิอาญา ซ่ึงตอ้งระวางโทษ 

  สองในสามส่วนของโทษท่ีก�าหนดไวส้�าหรับความผิดท่ีสนบัสนุนอยา่งไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

  ไม่ครอบคลุมการกระท�าท่ีมีส่วนสนับสนุนในความพยายามในการท�าความผิด TF โดยกลุ่มบุคคล 

  ท่ีกระท�าการเพื่อเป้าหมายร่วมกนั

78. มาตรา 135/3 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัโทษผูส้นบัสนุนการกระท�าความผดิตามมาตรา 135/2

79. เกณฑ์ข้อท่ี 5.9 - ทั้ง พ.ร.บ. ปกอ. และ พ.ร.บ. ปกร. ใหค้วามผดิฐาน TF เป็นความผดิมูลฐาน ตาม พ.ร.บ. ปปง.  

โดยท่ี พ.ร.บ. ปปง. ใหก้ารกระท�าความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผดิมูลฐานฟอกเงิน  

ดงันั้นการกระท�าความผดิตามมาตรา 135/2 จึงเป็นความผดิมูลฐานฟอกเงิน 

80. เกณฑ์ข้อท่ี 5.10 - มาตรา 4 พ.ร.บ. ปกอ. (ม. 3 พ.ร.บ. ปกร.) บญัญติัว่าการก่อการร้ายหมายถึงการกระท�า 

ท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท�าท่ีเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเก่ียวกบัการก่อการร้ายท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

หรือรับรองไม่ว่าการกระท�า ท่ี เ ป็นความผิดนั้ นได้กระท�า ข้ึนในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร  

ซ่ึงรวมถึงการกระท�าความผิดตามมาตรา 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนั้น มาตรา 7 แห่งประมวล 

กฎหมายอาญายงับัญญัติว่าการกระท�าความผิดตามมาตรา 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต้องรับโทษ 

ในราชอาณาจกัรแมจ้ะเป็นการกระท�านอกราชอาณาจกัร 
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

81. ขอ้บกพร่องเล็กน้อยใน พ.ร.บ. ปกร. คือกฎหมายไม่บญัญติัให้เป็นความผิดอาญาในกรณีมีส่วนสนบัสนุน 

การกระท�าความผิดฐาน TF กรรมหน่ึงหรือหลายกรรม โดยกลุ่มบุคคลท่ีกระท�าการเพ่ือเป้าหมายร่วมกัน  

และช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือสั่งการให้ TF  ท่ีแมท้า้ยท่ีสุดจะเป็นเพียงการพยายาม ประเทศไทยยงัไม่เป็นภาคี 

ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการก่อการร้ายครบทุกฉบบัซ่ึงท�าให้เป็นการจ�ากดัขอบเขตของความผิดฐาน TF  

แมอ้งค์ประกอบของการสนับสนุนทางการเงินให้แก่การกระท�าความผิดเดียวกนัถือเป็นความผิดตามประมวล 

กฎหมายอาญา ประเทศไทยไม่มีกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเ งินแก่การเดินทางของบุคคล 

ไปยงัประเทศอ่ืน แม ้ พ.ร.บ. ปกอ. ฉบบัใหม่ก็มิได้แก้ขอ้บกพร่องดงักล่าวน้ี จากขอ้บกพร่องเล็กน้อยท่ีมีอยู ่ 

ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 5 ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่6 - มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินต่อบุคคลทีถู่กก�ำหนดทีเ่กีย่วกบักำรก่อกำรร้ำย
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

82. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 3 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน 

83. ประเทศไทยออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ในปี 2556 (“พ.ร.บ. ปกร.”) และแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย พ.ร.บ. ปกร. (ฉ. 2) (ปี 2558) คณะกรรมการ ปปง. ออกระเบียบ 

ภายใต้ พ.ร.บ. ปกร. (ปี 2556) ได้แก่ “ระเบียบคณะกรรมการ ปปง.ว่าด้วยการก�าหนดให้ผูท่ี้มีการกระท�า 

อันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคล 

ท่ีถูกก�าหนด (ปี 2559)” “ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าดว้ยการประกาศและแจง้รายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

และการด�าเนินการตามมาตรา 16 (1) (2) และ (3) (ปี 2556)” เรียกรวมว่า ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ปี 2556  

พร้อมด้วย “กฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนดของส�านักงาน ปปง. 

และคณะกรรมการธุรกรรม” (กฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก �าหนด) (ปี 2556)” ทั้งหมดน้ีสร้างกลไกหรือวิธีการ 

เ พ่ือ ข้ึนบัญชีราย ช่ือหรือถอนรายช่ือของบุคคลธรรมดาหรือองค์กรตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง 

แห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเพื่ออายดัทรัพยสิ์นของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนด

84. พ.ร.บ. ปกอ. มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นการประมวลบทบญัญติัทั้งหมดของ พ.ร.บ. ปกร.  

และยกเลิกกฎหมายฉบบัเดิม มาตรา 28-29 ของ พ.ร.บ. ปกอ. ก�าหนดให ้“ระเบียบ ปกร.” และ “กฎกระทรวง ปกร.”  

ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ต่อไปตาม พ.ร.บ. ปกอ. เพ่ือจุดประสงค์ของการประเมิน จะวิเคราะห์ตาม พ.ร.บ. ปกร.  

โดยคณะผูป้ระเมินไดอ้า้งถึงขอ้บทใน พ.ร.บ. ปกอ. ท่ีออกแทนเพื่อความสอดคลอ้ง

85. เกณฑ์ข้อท่ี 6.1(ก) - ประเทศไทยยืนยนัว่าส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  

เพ่ือสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้จะเสนอช่ือบุคคล 

และองคก์รต่อคณะกรรมการของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1267/1989 และ 1988 เพ่ือประกาศก�าหนด
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86. เกณฑ์ข้อท่ี 6.1 (ข) - มาตรา 13 (3 - 4) ของ พ.ร.บ. ปกร. ให้อ �านาจส�านักงาน ปปง. รับหรือส่งขอ้มูล 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการประกาศก�าหนดและเก็บรวบรวมขอ้มูลและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกาศ 

ก�าหนดราย ช่ือ หรือการอาย ัดทรัพย์สิน ประกอบกับกลไกประสานระหว่างหน่วยงานเ พ่ือพิจารณา 

เร่ืองการก�าหนดรายช่ือตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก�าหนด) ปี 2556 ทั้งหมดน้ีเป็นกลไก 

เ พ่ื อ ร ะ บุ เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร ก�า ห น ด บัญ ชี ร า ย ช่ื อ จ า ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี ก�า ห น ด ใ น ข้อ ม ติ ค ณ ะ ม น ต รี ค ว า ม มั่น ค ง 

แห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง

87. เกณฑ์ข้อท่ี 6.1 (ค) - ตามกลไกขา้งตน้ในขอ้ 6.1(ค), ประเทศไทยสามารถใชม้าตรฐานการพิสูจน์หลกัฐาน 

คือ  “ เหตุอันควรเ ช่ือ”  เ ม่ือพิจารณาว่าจะส่งราย ช่ือไปยังสหประชาชาติ เ พ่ือประกาศก�าหนดหรือไม่  

การเสนอประกาศก�าหนดดงักล่าวด�าเนินการไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากการด�าเนินการทางอาญา

88. เกณฑ์ข้อท่ี 6.1 (ง) และ (จ) - ประเทศไทยระบุว่าส�านักงาน ปปง. เม่ือส่งช่ือไปยงัคณะกรรมการ 1267  

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศจะตอ้งด�าเนินการตามกระบวนการและรูปแบบมาตรฐานในการข้ึนบญัชีรายช่ือ 

ตามท่ีคณะกรรมการ 1267 เห็นชอบไว้แล้ว ตลอดจนให้รายละเอียดข้อมูลและถ้อยแถลงเกี่ ยวกับคดี 

เพื่อข้ึนบญัชีรายช่ือ  ประเทศไทยระบุวา่ไทยไม่คดัคา้นการเปิดเผยสถานะของรัฐผูข้อใหข้ึ้นบญัชีรายช่ือ

89. เกณฑ์ข้อท่ี 6.2 (ก) - มาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ใหศ้าลเป็นหน่วยงานผูมี้อ �านาจ 

ออกค�าสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 ส�านกังาน ปปง.  

คณะกรรมการก�าหนดรายช่ือ คณะกรรมการธุรกรรม และพนักงานอัยการ จะด�าเนินการตามกระบวนการ 

เสนอช่ือและพิจารณาประกาศก�าหนด (อา้งอิงตามกฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก�าหนด) ขณะท่ีพ.ร.บ. ปกร. 

ไม่กล่าวถึงค�าขอจากต่างประเทศอย่างชดัแจง้ หลกัเกณฑ์การประกาศก�าหนดรายช่ือตาม ม.5 ของ พ.ร.บ. ปกร. 

(ม. 7 พ.ร.บ. ปกอ.) เปิดให้กบัการก�าหนดรายช่ือทั้งชาวไทยและต่างชาติไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจกัร  

และก�าหนดเพียงว่ามี ‘พยานหลกัฐานอนัควรเช่ือ’ ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (หรือผูท่ี้ด�าเนินการแทน)  

อาจเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายหรือ TF ฉะนั้น จึงข้ึนกบัประเทศไทยเองท่ีจะพิจารณาเร่ืองน้ีบนพ้ืนฐานของขอ้มูล 

ท่ีไดรั้บจากประเทศอ่ืน

90. เกณฑ์ข้อท่ี 6.2 (ข) - มาตรา 6 ของพ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) และขอ้ 3 ของกฎกระทรวง ปกร.  

(บุคคลท่ีถูกก�าหนด) ก�าหนดกลไกในการระบุเป้าหมายเพ่ือประกาศเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดโดยอ้างอิง 

ตามหลักเกณฑ์การข้ึนบัญชีรายช่ือท่ีก�าหนดไวใ้นข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373  

เม่ือมีขอ้มูลเพียงพอส�าหรับ “เหตุอนัควรสงสัย” ว่าผูใ้ดเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายหรือ TF ส�านักงาน ปปง.  

จะเสนอรายช่ือของบุคคลและองค์กรไปยงัคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 

จากหน่วยราชการต่างๆ รวมถึงด้านข่าวกรอง บงัคบัใช้กฎหมาย และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เม่ือด�าเนินการ 

ตามข้อ 3 และข้อ 4 ของกฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก�าหนด) คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือ 

จ ะ ร่ ว ม ตัด สิ น ใ จ ก�า ห น ด ต า ม ท่ี ส� า นัก ง า น  ป ป ง .  เ ส น อ โ ด ย ใ ช้ร ะ บ บ เ สี ย ง ข้า ง ม า ก  ห ลัง จ า ก นั้ น  

จะเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาต่อไป หากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบ ส�านักงาน ปปง.  

จะส่งรายช่ือให้พนกังานอยัการยื่นค�าร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด ตามมาตรา 6 ของพ.ร.บ. ปกร.  

อนุญาตใหเ้ป็นการยืน่ค �าร้องฝ่ายเดียวเพื่อขอใหศ้าลมีค�าสัง่ใหเ้ป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด
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91. เกณฑ์ข้อท่ี 6.2 (ค) - ข้อ 6 ของกฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก�าหนด) ก�าหนดให้ส�านักงาน ปปง.  

ด�าเนินการโดยไม่ชักช้าเพ่ือด�าเนินการตามข้อ 2 กล่าวคือการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเก่ียวกับ 

ผู ้ท่ีอาจจะเ ป็นบุคคลท่ี ถูกก�าหนดและส่ง เ ร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดราย ช่ือ เ พ่ือพิจารณา 

ตามพยานหลักฐานอันสมควรท่ีท�าให้สงสัยว่าบุคคลใดมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือ TF  

ประเทศไทยแจ้งว่าในกรณีท่ีข้อมูลท่ีได้รับนั้ นท�าให้หน่วยงานเห็นว่ามีหลักฐานอันสมควรตามมาตรา 6  

ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ก็อาจพิจารณาตัดสินได้ในทันทีหากไม่ขัดกับหลักการ 

ทางกฎหมายของประเทศ

92. เกณฑ์ข้อท่ี 6.2 (ง) - มาตรา 7 พ.ร.บ. ปกอ. ก�าหนดมาตรฐานการพิสูจน์คือ “เหตุอนัควรเช่ือ” ในการสั่งให ้

ผูใ้ดเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด ซ่ึงในการประกาศเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดนั้นไม่มีเง่ือนไขวา่จะตอ้งมีการด�าเนินการทางอาญา 

อยูก่่อนแลว้ 

93. เกณฑ์ข้อท่ี 6.2 (จ) - ไม่มีบทบญัญติัท่ีก�าหนดโดยชดัแจง้ส�าหรับการขอให้ประเทศอ่ืนด�าเนินการกบัรายช่ือ 

บุคคลท่ีถูกก�าหนดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 13(3) ของ พ.ร.บ. ปกร. ก �าหนดหลักการทั่วไป 

ให้ส�านักงาน ปปง. ส่งขอ้มูลหรือรายงานเพ่ือด�าเนินการตามมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด  

ประเทศไทยยืนยนัว่าในทางปฏิบติั จะปฏิบติัตามกระบวนการขององค์การสหประชาชาติตามท่ีก �าหนดโดยมติ 

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373

94. เกณฑ์ข้อท่ี 6.3 (ก) - มาตรา 13(4) ของ พ.ร.บ. ปกร. บญัญติัหลกัการทัว่ไปใหส้�านกังาน ปปง. เกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลและพยานหลกัฐานเก่ียวกับการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลท่ีถูกก�าหนด ส�านักงาน ปปง. สามารถใช ้

อ�านาจของหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายในการสืบสวนกรณีสงสัยการกระท�าท่ีเป็นการก่อการร้ายหรือ TF มาตรา 7  

ของ พ.ร.บ. ปกอ. ประกอบกบักฎกระทรวง ปกร. (บุคคลท่ีถูกก�าหนด) ก�าหนดอ�านาจและกระบวนการพิจารณา 

บุคคลและองค์กรท่ีถูกก�าหนดจากเหตุอนัเช่ือ ทั้ งน้ีหน่วยงานไทยใช้กฎหมายแพ่งเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา 

ใหศ้าลมีค�าสัง่ใหผู้ใ้ดเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด

95. เกณฑ์ข้อท่ี 6.3 (ข) - ตามมาตรา 6 ของพ.ร.บ. ปกร. (ม. 7 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ก�าหนดใหส้ามารถยืน่ค �าร้อง 

ฝ่ายเดียวเพื่อใหศ้าลมีค�าสัง่ใหเ้ป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนดโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

96. เกณฑ์ข้อท่ี 6.4 - มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ยนืยนัวา่ในกรณีท่ีมีมติหรือประกาศ 

ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก�าหนดรายช่ือบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรือองค์กรใด 

เป็นผูเ้ก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและส�านักงาน ปปง. เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายไทย ก็จะประกาศรายช่ือนั้ นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดอย่างไม่ชักช้า  ประเทศไทยยืนย ันว่า 

แมจ้ะมีขอ้บทระบุว่าการก�าหนดรายช่ือนั้นตอ้งไม่ขดักบักฎหมายไทยก็ตาม แต่ในทางปฏิบติั ไม่เคยมีการปฏิเสธ 

เร่ืองการก�าหนดรายช่ือ

97. มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) เป็นมาตรการลงโทษทางการเงิน โดยการระงบั 

การด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนดหรือของผูก้ระท�าการแทน
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98. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (ก) - มาตรา 6 ของ พ.ร.บ.ปกร. (มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานทั้งหมด  

และบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศไทยอาย ัดเ งินหรือทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลและองค์กรท่ีถูกก �าหนด 

โดยไม่ชักช้าและโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูน้ั้ นทราบล่วงหน้า สอดคล้องกับเกณฑ์ขอ้ท่ี 6.5 (ก) การอายดัดังกล่าว 

จะตอ้งด�าเนินการโดยไม่แจง้ใหลู้กคา้ทราบและไม่ตอ้งขอใหห้น่วยงานมีค�าสัง่เพิ่มเติมอีก 

99. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (ข) - มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 8 (1) พ.ร.บ. ปกอ.) บญัญติัใหร้ะงบัการด�าเนินการ 

กับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก�าหนดหรือของผู ้กระท�าการแทนหรือตามค�าสั่งของผู ้นั้ นหรือกิจการภายใต ้

การครอบครองหรือควบคุมของผูน้ั้น การอายดัทรัพยสิ์นของบุคคลและองค์กรท่ีถูกก�าหนดนั้นไม่ตอ้งค�านึงว่า 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายคร้ังใดหรือไม่ นิยามของ “ทรัพยสิ์น” ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ปกร.  

(มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) หมายถึง “เงิน ทรัพยสิ์นหรือวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้

รวมทั้ งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว และหมายรวมถึงเอกสารทางกฎหมาย หรือตราสาร 

ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง  

สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดในทรัพยสิ์นนั้น” อย่างไรก็ตาม มาตราน้ีไม่ระบุเป็นการเจาะจงว่าทรัพยสิ์น 

ให้รวมถึงทรัพย์สินท่ีบุคคลและองค์กรท่ีถูกก�าหนดเป็นเจ้าของหรือควบคุมร่วมกันด้วย ในทางปฏิบัติ 

ประเทศไทยอายดัทรัพยสิ์นทั้งหมด ไม่ใช่อายดัเพียงทรัพยสิ์นท่ีบุคคลท่ีถูกก�าหนดครอบครองใชป้ระโยชนเ์ท่านั้น

100. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (ค) - มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ห้ามผูใ้ดจดัหารวบรวม 

หรือด�า เ นินการทางการเ งินหรือทรัพย์สินหรือด�า เ นินการด้วยประการใดๆ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม  

โดยรู้อยูว่า่ผูไ้ดรั้บประโยชนท์างการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการด�าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด

101. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (ง) - มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) และระเบียบคณะกรรมการ ปปง. 

ปี  2556 ก�าหนดกลไกในการแจ้งการก�าหนดรายช่ือให้ผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน รวมทั้ งให้แนวทางปฏิบัติ 

แก่ผูมี้หน้าท่ีรายงานเก่ียวกบัหน้าท่ีในการระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ขอ้ท่ี 6.5 (ง)  

ขอ้ 4 ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ปี 2556 ก�าหนดกลไกในการแจง้การก�าหนดรายช่ือใหก้บัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน  

ส่วนขอ้ 5 เพ่ือแจ้งให้บุคคลและองค์กรท่ีถูกก�าหนดทราบ โดยแท้จริงแลว้ เม่ือศาลมีค�าสั่งให้ผูใ้ดเป็นบุคคล 

ท่ีถูกก�าหนด ส�านกังาน ปปง. จะแจง้ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานทราบค�าสัง่ใหม่น้ีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์คือ CDD gateway  

ไปยงัธนาคาร ลงประกาศบนเวบ็ไซต ์หรือโดยเผยแพร่ดว้ยการใชอี้เมลข์องส�านกังาน ปปง.

102. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (จ) - ขอ้ 6 ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ปี 2556 ก�าหนดวา่เม่ือไดรั้บแจง้เร่ืองการก�าหนด 

รายช่ือแลว้ ให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคล/องค์กรท่ีถูกก�าหนดโดยไม่ชักช้า  

ขอ้ 6 ยงัก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานตอ้งรายงานให้ส�านักงาน ปปง. ทราบถึงผลการด�าเนินการอายดัทรัพยสิ์น  

ตลอดจนคู่กรณีท่ีท�าธุรกรรมกบับุคคลและองคก์รท่ีถูกก�าหนด ขอ้ 6 ไม่มีบทบญัญติัท่ีชดัแจง้เก่ียวกบัการพยายาม 

ท�าธุรกรรมท่ีห้าม ถึงแมบ้ทบญัญติัเร่ืองการรายงานธุรกรรมสงสัยตามกฎหมายฟอกเงินในกรณีความผิดฐาน TF  

อาจครอบคลุมถึงกรณีการพยายามท�าธุรกรรมอยู่บ้าง แต่ทั้ งน้ีก็ไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัติดังว่านั้ นน�าไปใช ้

กบัระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ปี 2556 อยา่งไร หรือมีขอ้ก�าหนดท่ีครอบคลุมไปถึงการรายงานกรณีการปฏิเสธ 

การใหบ้ริการทางการเงินหรือใหเ้งินทุนหรือไม่
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103. เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 (ฉ) - มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) คุม้ครองสิทธิของบุคคลภายนอก 

ท่ีด�าเนินการโดยสุจริต รวมทั้ งเป็นช่องทางผ่อนปรนโดยผ่านศาลในเร่ืองหน้ีท่ีถึงก�าหนดช�าระของสัญญา 

ซ่ึงได้ท�าข้ึนหรือเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีบัญชีนั้ นถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน มาตราน้ีหมายความรวมถึง 

การ ท่ีศาลอาจออกค�าสั่ ง เ พ่ือป้องกันมิให้ปล่อยทรัพย์สินไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ของบุคคลและองค์กร 

ท่ีถูกก�าหนด 

104. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ก) - มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) บญัญติัวา่การเพิกถอนรายช่ือ 

ของบุคคล/องคก์รท่ีถูกก�าหนดตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1267 อาจท�าไดต้ามประกาศ 

ของคณะกรรมการคว �่าบาตรของสหประชาชาติ สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ก) ขณะท่ีไม่มีขั้ นตอน 

กระบวนการในการยื่นค�าขอบัญญัติไวใ้น พ.ร.บ. ปกร. ประเทศไทยแจ้งว่าในทางปฏิบัติ ส�านักงาน ปปง.  

ท�าตามกระบวนการของคณะกรรมการคว �่าบาตรของสหประชาชาติโดยผา่นช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศ

105. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ข) - ในเร่ืองกระบวนการท่ีประกาศต่อสาธารณชนส�าหรับการพิจารณาเพิกถอนรายช่ือ 

ของบุคคล/องค์กรท่ีถูกก�าหนดตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1373 เม่ือไม่เข้าเง่ือนไข 

ท่ีตอ้งเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดอีกต่อไป มาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 7 พ.ร.บ. ปกอ.) บญัญติัวา่ “เม่ือพฤติการณ์เปล่ียนไป”  

ส�านักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมอาจส่งเร่ืองขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนได ้ 

ส�านกังาน ปปง. แสดงใหเ้ห็นวา่มีการปฏิบติัไดจ้ริง

106. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ค) - มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 12 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) บญัญติัใหบุ้คคลหรือองคก์ร 

ท่ีถูกก�าหนดตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอน 

รายช่ือและเพิกถอนการอายดัทรัพย์สิน ซ่ึงศาลอาจมีค�าสั่งให้เพิกถอนตามค�าขอก็ได้หากปรากฎหลักฐาน 

สนบัสนุนเพียงพอ

107. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ง) - ทั้ง พ.ร.บ. ปกร. และ พ.ร.บ. ปกอ. มิไดก้�าหนดกระบวนการส�าหรับการทบทวน 

โดยคณะกรรมการ 1988 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยระบุว่าเน่ืองจากกระบวนการนั้นไม่ก�าหนดในกฎหมาย 

ของประเทศ จึงอาจด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนวิธีการของคณะกรรมการ 1988 และขอ้มติ 

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1730 ได้

108. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (จ) - พ.ร.บ. ปกร. ไม่ระบุกระบวนการในการแจง้บุคคล/องค์กรท่ีถูกก�าหนดให้ทราบว่า 

มีส�านกังานตรวจการแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the Ombudsperson) ท่ีรับค�าร้องขอให้เพิกถอนรายช่ือ  

อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 7 พ.ร.บ. ปกอ.) ให้อ �านาจในการแจง้ให้บุคคลและองค์กร 

ท่ีถูกก�าหนดทราบ ประเทศไทยยงัอา้งดว้ยว่าอ�านาจและกลไกท่ีจดัตั้งข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ปี 2556  

นั้นรวมถึงการแจ้งให้ทราบว่ามีส�านักงานตรวจการแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the Ombudsperson)  

ท่ีรับค�าร้องขอใหเ้พิกถอนรายช่ือ 
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109. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ฉ) - ไม่มีตวับทกฎหมายท่ีชดัแจง้เก่ียวกบัการส�าคญัผิดในตวับุคคล การยื่นค�าร้องต่อศาล 

เพ่ือขอให้มีค �าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการใดๆ กับทรัพยสิ์นสามารถกระท�าได้ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ปกร. 

(มาตรา 12 พ.ร.บ. ปกอ.) บุคคลท่ีมีสถานะตามกฎหมายในการยื่นค�าร้องตามมาตราน้ีไดแ้ก่บุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ตามมาตรา 5 หรือผูท่ี้ถูกระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นตามมาตรา 6 เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนดเท่านั้น  

ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 13 พ.ร.บ. ปกอ.) ใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลท่ีถูกก�าหนดอาจยืน่ค �าร้อง 

ต่อศาลได ้แต่อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ท่ีเป็นเร่ืองการส�าคญัผดิในตวับุคคลไม่อยูภ่ายใตม้าตราดงักล่าว

110. เกณฑ์ข้อท่ี 6.6 (ช)  -  หน่วยงานไทยแจ้งการเพิกถอนรายช่ือและการเพิกถอนการอาย ัดทรัพย์สิน 

โดยส�านักงาน ปปง. ส่งค�าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ CDD gateway ไปยงัธนาคาร ลงประกาศบนเว็บไซต ์ 

หรือโดยเผยแพร่ดว้ยการใชอี้เมลข์องส�านกังาน ปปง.

111. เกณฑข์อ้ท่ี 6.7 - มาตรา 9 และ 10 ของ พ.ร.บ. ปกร. (มาตรา 12 และ 13 ของ พ.ร.บ. ปกอ.) ศาลมีอ�านาจ 

อนุญาตให้เขา้ถึงเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีถูกระงบัการด�าเนินการ บุคคล/องค์กรท่ีถูกก�าหนดตามมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1373 อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพ่ือให้เข้าถึงเงินทุนท่ีถูกอายดัไวต้ามมาตรา 12  

ส่วนมาตรา 13 ให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลหรือองค์กรท่ีถูกก�าหนดยื่นค�าร้องขอให้ช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ  

ตามวรรค (1) - (4) มาตรา 12 ไม่ระบุว่ามีค่าใชจ่้ายประเภทใดบา้งท่ีไดรั้บอนุญาตให้จ่ายจากเงินทุนท่ีถูกอายดัไว ้ 

ดงันั้น จึงไม่ชดัเจนว่าสอดคลอ้งตามขั้นตอนวิธีการท่ีก�าหนดในขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
ท่ี 1452 หรือไม่นอกจากนั้น ไม่ปรากฎวา่ พ.ร.บ. ปกอ. ก�าหนดช่องทางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคล/องคก์ร 

ท่ีถูกก�าหนดตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 1267 ในการเขา้ถึงเงินทุนท่ีถูกอายดัไว้



194

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

112. มีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยเก่ียวกบัวธีิการยืน่ค �าขอเพิกถอนรายช่ือและบทบญัญติัหรือวธีิการท่ีเก่ียวกบัการส�าคญัผดิ 

ในตวับุคคล อีกทั้งตอ้งมีความชดัเจนกว่าน้ีในเร่ืองการให้บุคคลท่ีถูกก�าหนดเขา้ถึงเงินทุนตามขอ้มติคณะมนตรี 

ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1452 และ 1373 สรุปวา่ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 6 ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่7 -  มำตรกำรลงโทษทำงกำรเงินต่อบุคคลทีถู่กก�ำหนดเกีย่วกบักำรแพร่ขยำยฯ 

113. ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7 เพิ่มเป็นขอ้แนะน�า FATF ในปี 2555  และยงัไม่เคยประเมินมาก่อน

114. สภานิติบญัญติัแห่งชาติผา่น พ.ร.บ. ปกอ. เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 พ.ร.บ. ปกอ. เป็นการรวม พ.ร.บ. ปกร.  

ฉบบัเดิมกบับทบญัญติัอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบติัตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7 แต่ยงัไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ ช่วงเวลา 

ท่ีเขา้ตรวจประเมิน และดงันั้นจึงไม่น�ามาประเมินในคร้ังน้ี แต่คณะผูป้ระเมินไดส้รุปบทบญัญติัของ พ.ร.บ. ปกอ.  

เทียบกบัขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7 เพื่อใหส้ามารถอา้งอิงไดง่้าย

115. มาตรา 16 พ.ร.บ. ปกอ. บญัญติัวา่ส�านกังาน ปปง.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือ  

อาจพิจารณาส่งเร่ืองให้กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือส่งค�าร้องไปยงัคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

ให้ด�าเนินการก�าหนดรายช่ือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ มาตรา 16 ยงับัญญัติว่า 

ให้ส�านักงาน ปปง. แต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือ” 

เพ่ือพิจารณารายช่ือดงักล่าวก่อนส่งเร่ืองการก�าหนดรายช่ือ คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือตามมาตรา 16  

อยา่งนอ้ยใหมี้ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  

กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ส�านกังานศาลยติุธรรม และส�านกังาน 

อยัการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยูด่ว้ย

116. เกณฑ์ข้อท่ี 7.1 - มาตรา 15 พ.ร.บ. ปกอ. ใหอ้ �านาจส�านกังาน ปปง. ประกาศรายช่ือในกรณีท่ีมีมติคณะมนตรี 

ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติก�าหนดผูก้ระท�าการอนัเก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย 

อาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง (PF) มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. ปกอ. มีขอ้บทท่ีชัดเจนว่าการประกาศก�าหนด 

ตอ้งด�าเนินการโดยไม่ชกัชา้ 

117. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (ก) - มาตรา 17 (1) พ.ร.บ. ปกอ. ก�าหนดมาตรการทางการเงินกบับุคคลหรืองคก์รท่ีถูกก�าหนด 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PF ให้อ �านาจผูมี้หนา้ท่ีรายงานระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนด 

หรือของผูก้ระท�าการแทนโดยไม่ชกัชา้
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118. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (ข) - “ทรัพยสิ์น” ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปกอ. หมายความวา่ “เงิน ทรัพย ์หรือวตัถุไม่มีรูปร่าง 

ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาไดร้วมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย ์ หรือวตัถุดงักล่าว เอกสารทางกฎหมายหรือตราสาร 

ในรูปแบบใดๆ ทั้งท่ีปรากฏในส่ืออ่ืนใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ  

สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดในทรัพยสิ์นนั้น” การระงบัการด�าเนินการกับทรัพยสิ์น 

ของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนดโดยไม่ตอ้งค�านึงวา่ทรัพยสิ์นนั้นเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายคร้ังใดคร้ังหน่ึงหรือไม่ 

อยา่งไรกต็าม มาตรา 4 ไม่ไดก้�าหนดอยา่งชดัเจนวา่ทรัพยสิ์นน้ีควรรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนด 

ร่วมเป็นเจา้ของหรือควบคุม มาตรา 17 (1) บญัญติัให้ระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก�าหนด  

หรือของผูก้ระท�าการแทน หรือตามค�าสัง่ของผูน้ั้น หรือของกิจการภายใตก้ารครอบครองหรือควบคุมของผูน้ั้น

119. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (ค) - มาตรา 25 พ.ร.บ. ปกอ. หา้มผูใ้ดจดัหารวบรวมหรือด�าเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น 

หรือด�าเนินการดว้ยประการใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยรู้อยู่ว่าผูไ้ดรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์น 

หรือจากการด�าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด

120. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (ง) - มาตรา 17 พ.ร.บ. ปกอ. และระเบียบ ปกร. ก�าหนดกลไกการแจง้รายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรายงานและแนวทางให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น 

อนัสอดคลอ้งตามเกณฑ์ขอ้ท่ี 7.2 (ง) ในขอ้ 4 ของระเบียบ ปกร. สร้างกลไกการแจง้รายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

ไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ส่วนขอ้ 5 เก่ียวกบัการแจง้ไปยงับุคคล/องคก์รท่ีถูกก�าหนด โดยแทจ้ริงแลว้เม่ือศาลอนุมติั 

หรือสัง่ใหมี้การก�าหนดรายช่ือ ส�านกังาน ปปง. จะแจง้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานทั้งหมดใหท้ราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด 

คร้ังใหม่โดยส่งค�าสัง่ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ CDD gateway ไปยงัธนาคาร ลงประกาศบนหนา้เวบ็ไซต ์หรือส่งทางอีเมล ์

ของส�านกังาน ปปง.

121. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (จ) - ขอ้ 17 ของระเบียบ ปกร. ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น 

ของบุคคล/องคก์รท่ีถูกก�าหนดโดยไม่ชกัชา้เม่ือไดรั้บแจง้การประกาศก�าหนดรายช่ือ ขอ้ 17 (2) - (3) ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ี 

รายงานต้องรายงานให้ส�านักงาน ปปง. ทราบข้อมูลการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้ งคู่กรณี 

ท่ีท�าธุรกรรมกบับุคคล/องคก์รท่ีถูกก�าหนด แต่ไม่ชดัเจนวา่ขอ้ 17 ครอบคลุมถึงการพยายามท�าธุรกรรมดว้ยหรือไม่

 

122. เกณฑ์ข้อท่ี 7.2 (ฉ) - มาตรา 11 และ 19 พ.ร.บ. ปกอ. คุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสามซ่ึงไดด้�าเนินการโดยสุจริต 

เพ่ือด�าเนินการตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 6 ในมาตรา 11 บญัญติัวา่ “ผูซ่ึ้งไดด้�าเนินการตามมาตรา (และ 17) ไม่ตอ้งรับผดิ 

แมก่้อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”  

อนุมานไดว้่า “ผูใ้ด” นั้นรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามนยัมาตรา 19 การคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสาม 

ตามมาตรา 11 ใหบ้งัคบัใชก้บั PF ดว้ย

123. เกณฑ์ข้อท่ี 7.3 - มาตรา 23 และ 24 พ.ร.บ. ปกอ. ก�าหนดโทษทางอาญาแก่ผูมี้หนา้ท่ีรายงานหรือผูบ้ริหาร 

ท่ีไม่ปฏิบัติตาม แต่ไม่ชัดเจนว่ามีการก�าหนดโทษทางแพ่งหรือปกครองหรือไม่ มาตรา 22 พ.ร.บ. ปกอ.  

ระบุวา่ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจ “ก�ากบัดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี”
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124. เกณฑ์ข้อท่ี 7.4 - มาตรา 15 พ.ร.บ. ปกอ. บญัญติัว่าการเพิกถอนรายช่ือของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก�าหนด 

ให้กระท�าได้เม่ือมีมติหรือประกาศของคณะกรรมการคว �่าบาตรของสหประชาชาติ อันเป็นความพยายาม 

ท่ีจะปฏิบติัตามเกณฑข์อ้ท่ี 7.4 (ก) อยา่งไรกต็าม ไม่มีขอ้ความใดใน พ.ร.บ. ปกอ. ท่ีเปิดใหบุ้คคลและองคก์รท่ีถูกก�าหนด 

ยื่นค�าขอให้เพิกถอนรายช่ือต่อผูป้ระสานงานกลางตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1730  

หรือแจง้ใหบุ้คคลและองคก์รท่ีถูกก�าหนดยืน่ค �าขอกบัผูป้ระสานงานกลางไดโ้ดยตรงตามเกณฑข์อ้ท่ี 7.4 (ก)

125. เกณฑ์ข้อท่ี 7.4 (ข) - ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ มาตรา 12 ของ พ.ร.บ. ปกอ. ให้บุคคลหรือองค์กรท่ีถูกก�าหนด 

ตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1373 ตามมาตรา 7 อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพ่ือให้พิจารณา 

เพิกถอนการระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน อาจสันนิษฐานจากข้อความดังกล่าวน้ีว่ารวมถึงค�าร้อง 

ท่ียื่นโดยบุคคลหรือองค์กรท่ีถูกก�าหนดรายช่ือผิดพลาดอย่างไม่ตั้ งใจ อย่างไรก็ตาม มาตรา 12 ใช้กับบุคคล 

หรือองคก์รท่ีถูกก�าหนดภายใตม้าตรา 7 เท่านั้น ไม่ใช่มาตรา 15 ท่ีเก่ียวกบั PF ทั้งน้ี ตามหมวด 2 การสนบัสนุน 

ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท�าลายลา้งสูง ไม่มีมาตราใดท่ีเหมือนกบัมาตรา 12 เลย

126. เกณฑ์ข้อท่ี 7.4 (ค) - มาตรา 20 พ.ร.บ. ปกอ. ให้อ �านาจคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ืออนุญาต 

ด�าเนินการใดๆ กบัทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบัการด�าเนินการได้ มาตรา 20 บญัญติัว่าบุคคลหรือองค์กรท่ีถูกก�าหนด 

อาจยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือเพ่ือขออนุญาตด�าเนินการใดๆ กับทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบั 

การด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นก็ได ้ คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือจะส่งเร่ืองไปยงักระทรวงการต่างประเทศ 

เพ่ือส่งค�าร้องไปยงัคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเพ่ือให้พิจารณาค�าร้องดงักล่าว และเม่ือคณะมนตรีฯ 

วินิจฉยัค�าร้องอยา่งไรแลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายช่ือด�าเนินการตามนั้น มาตรา 20 ไม่ระบุเจาะจงว่า 

รายจ่ายประเภทใดท่ีอนุญาตให้จ่ายได้จากเงินท่ีถูกอายดัไวน้ั้ น และไม่ระบุเง่ือนไขข้อยกเวน้ในการอนุญาต 

ให้ใช้เงินทุนท่ีถูกอายดัไวน้ั้ น ดังนั้ น จึงยงัไม่แน่ชัดว่าข้อบทต่างๆ สอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการตามข้อมติ 

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี 1718 และ 1737 หรือไม่

127. เกณฑ์ข้อท่ี 7.4 (ง) - มาตรา 15 พ.ร.บ. ปกอ. ดูจะสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 7.4 (ง) ในการแจง้เพิกถอนรายช่ือ 

และยกเลิกการระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์นให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานทราบ ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่ามีขั้นตอน 

ในการแจง้ต่อผูมี้หนา้ท่ีรายงานเก่ียวกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดและการระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น ในท�านองเดียวกนั 

คาดวา่ขั้นตอนในการจดัการกบัการเพิกถอนรายช่ือจะทดัเทียมกบัขั้นตอนการก�าหนดรายช่ือ

128. เกณฑ์ข้อท่ี 7.5 (ก) - ในเร่ืองของสญัญา ขอ้ตกลง หรือพนัธะท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีท�าการอายดับญัชี ไม่มีถอ้ยค�า 

ใน พ.ร.บ. ปกอ. ท่ีอนุญาตให้มีดอกเบ้ียหรือดอกผลอ่ืนท่ีครบก�าหนดช�าระตามสัญญาหรือพนัธะเพิ่มเข้ามา 

ในบญัชีท่ีถูกอายดัไวต้ามท่ีก�าหนดในเกณฑข์อ้ท่ี 7.5 (ก)

129. เกณฑ์ข้อท่ี 7.5 (ข) - มาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ปกอ. อนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนนอกจากบุคคลท่ีถูกก�าหนดยืน่ค �าร้อง 

ต่ อ ศ า ล เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค �า สั่ ง อ นุ ญ า ต ใ ห้ ด�า เ นิ น ก า ร ช�า ร ะ ห น้ี ท่ี ถึ ง ก�า ห น ด ช�า ร ะ ต า ม สั ญ ญ า ห รื อ ข้อ ผู ก พัน 

ท่ี “ไดท้ �าข้ึนหรือเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีบญัชีนั้นถูกระงบัการด�าเนินการกบัทรัพยสิ์น” อยา่งไรก็ตาม ดูจะไม่สอดคลอ้ง 

ตามเกณฑข์อ้ท่ี 7.5 (ข) ซ่ึงก�าหนดใหส้ัญญาท่ีไดเ้กิดก่อนการประกาศรายช่ือบุคคลและองคก์ร อน่ึง พ.ร.บ. ปกอ. 

ไม่ระบุเง่ือนไขการช�าระหน้ีใหก้บับุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นบุคคลท่ีถูกก�าหนด 
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

130. พ.ร.บ. ปกอ. (ปี 2559) และกลไกท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมหรือมีมากกวา่องคป์ระกอบทางเทคนิคของขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี 7 โดยมีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ย มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการรายงานการพยายามท�าธุรกรรม, กลไกเพ่ือแกไ้ขกรณี 

ท่ีเกิดการส�าคญัผดิในตวับุคคล และขอ้บทในรายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้ถึงเงินทุนและการคืนเงินทุนใหก้บับุคคลท่ีสาม 

ผูสุ้จริต ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7 ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง (non-compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 8 - องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร

131. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 8 เดิม  

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง

132. องคก์รไม่แสวงก�าไรในประเทศไทยไดแ้ก่สมาคมและมูลนิธิ มูลนิธิหมายถึงทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวโ้ดยเฉพาะ 

ส�าหรับวตัถุประสงคเ์พ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน ์

อย่างอ่ืนโดยมิได้มุ่งหาผลก�าไรมาแบ่งปันกัน และต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

เ ม่ือจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลและสามารถท�านิติกรรมและด�าเนินการตามกฎหมายได ้ 

และจะต้องเสียภาษีจากผลก�าไรท่ีได้แต่อยู่ในอัตราต�่ามาก (1%)  ส่วนการก่อตั้ งสมาคมเพ่ือกระท�าการใดๆ  

อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และต้องมีข้อบังคับ 

และจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยส่วนใหญ่เป็นสมาคมดา้นกีฬา หรือชมรม

133. องค์กรไม่แสวงก�าไร ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ด�า เ นินงานในประเทศไทยมี  3  ประ เภท  

ได้แก่ (1) ด�าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้ น (2) มีส�านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ในประเทศไทยแต่ด�าเนินงาน 

ในประเทศเพ่ือนบา้น (3) ส�านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศไทยแต่ด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

134. สมาคมและมูลนิธิอยูภ่ายใต ้ป.ป.พ. และก�ากบัดูแลโดย ปค. องคก์รไม่แสวงหาก�าไรต่างประเทศอยูภ่ายใตร้ะเบียบ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาด�า เ นินงานขององค์การ เอกชนต่างประเทศ 

ในประเทศไทย (“ระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ว่าดว้ยการเขา้มาขององคก์รเอกชนต่างประเทศฯ”) พระราชบญัญติั 

การท�างานของคนต่างดา้ว และระเบียบของคณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศ 

และอยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดูแลของกรมการจดัหางาน

135. ป.พ.พ. ก�าหนดให้ผูก่้อตั้ งยื่นค�าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีท่ีส�านักงานใหญ่ของมูลนิธิ 

หรือสมาคมจะตั้งอยู ่ ในค�าขออยา่งนอ้ยตอ้งระบุ (1) ช่ือมูลนิธิ/สมาคม (2) วตัถุประสงค ์ (3) ท่ีตั้งส�านกังานใหญ่ 

และ ท่ีตั้ งส� านักงานสาขาทั้ งปวง  (4 )  ท รัพย์สินขณะจัดตั้ ง  ( 5 )  ข้อก�าหนดเ ก่ียวกับคณะกรรมการ 
ได้แก่ จ�านวนการเสนอแต่งตั้ ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง การพน้สมาชิกภาพ และการประชุม (6) ขอ้ก�าหนด 

เก่ียวกบัการบริหารจดัการ (7) ขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและบญัชี หลงัจากไดรั้บค�าขอแลว้  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายใหน้ายทะเบียนจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม
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136. องคก์รไม่แสวงหาก�าไรต่างประเทศตอ้งแจง้วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการหรือแผนงาน และแผนปฏิบติัการ  

รายช่ือของคณะกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหาร เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบังบประมาณ รายไดแ้ละแหล่งเงินทุน  

หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศภูมิล�าเนาเดิม หรือหากไม่มี ให้แสดงหนังสือรับรองจากสถานทูต 

ท่ีรับรองภูมิล�าเนาและสถานะทางการเงิน รายละเอียดของตวัแทนขณะยื่นขอทะเบียนตามขอ้ 13 ของระเบียบ 

กระทรวงแรงงานฯ

137. ถา้กรรมการบริหารของสมาคมหรือมูลนิธิเป็นชาวต่างชาติ ตอ้งมีหนงัสือรับรองของส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ 

และสถานทูตของชาวต่างชาติรายนั้น

138. สรุปประเภท หน่วยก�ากบัขององคก์รไม่แสวงหาก�าไรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมองคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ในประเทศไทยปรากฎในตารางต่อไปน้ี
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139. องค์กรไม่แสวงก�าไรต่างประเทศท่ีมีความประสงค์จะเขา้มาด�าเนินงานในประเทศไทยจะต้องยื่นค�าขอ 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการฯ น้ีประกอบด้วย 

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงและผูแ้ทนจากหน่วยราชการ มีอ�านาจหน้าท่ีอนุญาตการด�าเนินงานขององค์การเอกชน 

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  อ นุ ญ า ต ใ ห้อ ง ค์ก า ร เ อ ก ช น ต่า ง ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง ส� า นัก ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

หรือตั้ งเป็นส�านักงานภูมิภาคและอนุญาตจ�านวนต�าแหน่งและลักษณะงานของคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาท�างาน 

ใหก้บัองคก์ารเอกชนต่างประเทศ
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140. เกณฑ์ข้อท่ี 8.1 (ก) - ประเทศไทยไดมี้การประเมินในระดบัสูงบางส่วนเก่ียวกบัภาคองคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 แต่ยงัขาดการจ�าแนกความแตกต่างขององค์กรไม่แสวงหาก�าไร 

ประเภทต่างๆ ซ่ึงการจ�าแนกดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินความเส่ียงระดับชาติสามารถระบุประเภท 

ขององคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีอาจเส่ียงต่อการตกเป็นเคร่ืองมือในการ TF อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยไดมี้การก�าหนด 

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงภาคองค์กรไม่แสวงหาก�าไรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประเมินความเส่ียง 

ปี 2559 โดยไดร้ะบุวา่องคก์รไม่แสวงหาก�าไรใดท่ีจดัอยูใ่นนิยามของ FATF กบักลุ่มยอ่ยขององคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ซ่ึงหากพิจารณาตามลกัษณะกิจกรรมหรือลกัษณะองคก์รแลว้อาจเส่ียงต่อ TF ได้

141. ประเทศไทยไดก้�าหนดขอบเขตเพ่ือประเมินความเส่ียงขององคก์รไมแ่สวงหาก�าไรบางแห่ง โดยแยกเป็นความเส่ียงต�่า  

ปานกลาง สูง การก�าหนดขอบเขตความเส่ียงพบวา่มูลนิธิท่ีมีการระดมเงินทุนมีความเส่ียงสูงสุด และโดยเฉพาะอยา่งยิง่

กลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาหรือการศึกษาและด�าเนินงานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การก�าหนดขอบเขต 

ความเส่ียงพบว่ามีการระดมเงินทุนราว 25 ล้านบาทผ่านองค์กรไม่แสวงหาก�าไรในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ส่วนองค์กรไม่แสวงหาก�าไรอ่ืนพบว่ามีความเส่ียงปานกลาง - ต�่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีไม่ระดมเงินทุน  

ยกตวัอย่างเช่น ชมรมท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการกุศล เป็นตน้ จะถูกจ�าแนกเป็นประเภทมูลนิธิตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

องค์กรไม่แสวงหาก�าไรทางศาสนาหรือการศึกษามีสัดส่วน 33% ของมูลนิธิทั้งหมด ในดา้นท่ีตั้งพบว่ามีมูลนิธิ  

503 แห่ง ตั้งอยูใ่นจงัหวดัชายแดนใตคิ้ดเป็นสดัส่วน 3.87% ของจ�านวนมูลนิธิทั้งหมดแต่ยงัคงมีความเส่ียงมากท่ีสุด  

มูลนิธิส่วนใหญ่ไดรั้บเงินทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท (เกือบ 95%)

142. เกณฑ์ข้อท่ี 8.1 (ข) - จากการริเร่ิมก�าหนดขอบเขตการประเมินความเส่ียงภาคองคก์รไม่แสวงหาก�าไร ประเทศไทย 

พิจารณาลกัษณะของภยัคุกคามต่อองคก์รไม่แสวงหาก�าไรความเส่ียงสูงอยา่งกวา้งๆ พบว่าองคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ความเส่ียงสูงท่ีตั้งในจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วบรวมเงินทุนจากในและต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการรณรงคก่์อความไม่สงบ

143. เกณฑ์ข้อท่ี 8.1 (ค) - ในการก�าหนดขอบเขตการประเมินความเส่ียงของภาคองคก์รไม่แสวงหาก�าไร ประเทศไทย 

ไม่ไดท้บทวนความพร้อมดา้นกฎหมายและระเบียบควบคุมองค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีถูกระบุว่ามีความเส่ียงสูง  

ซ่ึงเป็นงานท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนินการร่วมกนัระหว่าง ปค. และส�านกังาน ปปง. ในการทบทวนกฎหมายและระเบียบ 

ปัจจุบนัว่ามีประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงขององคก์รไม่แสวงหาก�าไรจากการถูกใชใ้นการ TF และในการ

ป้องกนัมิให้ถูกใชใ้นทางท่ีผิดไดห้รือไม่ ปค. และส�านกังาน ปปง. ไดจ้ดัตั้งคณะท�างานร่วมเพ่ือทบทวนกฎหมาย 

เพ่ือปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล อยา่งไรกต็าม จากรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ส�านกังาน ปปง.  

ได้แก้ไขมาตรา 16/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. เพ่ือให้ส�านักงาน ปปง. มีอ �านาจสั่งให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไร 

ช้ีแจงขอ้เท็จจริง/ส่งเอกสารเก่ียวกบัการท�าธุรกรรม อาจสั่งระงบัการท�าธุรกรรมสงสัย และอาจเขา้ไปในสถานท่ี 

ด�าเนินงานขององค์กรฯ หากสงสัยว่าจะมีการ TF ปค. ได้ออกหนังสือเวียนถึงนายทะเบียนในทุกจังหวดั 

ใหเ้ฝ้าติดตามองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีโอกาสกระท�าความผดิอยา่งใกลชิ้ดโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มท่ีมีลกัษณะเส่ียงสูง

144. เกณฑ์ข้อท่ี 8.1 (ง) - ตามท่ีไดอ้ภิปรายในเร่ืองขอบเขตและความลึกของการประเมินแลว้ขา้งตน้ ประเทศไทย 

มีการประเมินภาคองคก์รฯ ซ�้ าเป็นระยะโดยการทบทวนขอ้มูลใหม่ในดา้นจุดเปราะบางท่ีอาจมีต่อการก่อการร้าย 

ซ่ึงด�าเนินการในกระบวนการประเมินความเส่ียงระดับชาติและผ่านกระบวนการประสานระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีเนน้ดา้น TF มีการเฝ้าติดตามองคก์รไม่แสวงหาก�าไรเส่ียงสูงอยา่งใกลชิ้ดโดยมีการออกตรวจ ณ สถานท่ีด�าเนินงาน 

ทุกปี และพิจารณาในการประชุมหน่วยความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้กเดือน
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กำรส่งเสริมเผยแพร่อย่ำงยัง่ยนืเกีย่วกบัปัญหำ TF

145. เกณฑ์ข้อท่ี 8.2 (ก) - หน่วยงานไทย (ปค. และ กรมการจดัหางาน) ก�าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเพ่ือส่งเสริม 

ความน่าเช่ือถือ คุณธรรม และความเช่ือมั่นของประชาชนในการบริหารและจัดการองค์กรไม่แสวงหาก�าไร 

โดยมีการจดัท�าระบบฐานขอ้มูลองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีขอ้มูลปัจจุบนัและถูกตอ้ง มูลนิธิและสมาคมมีหน้าท่ี 

รายงานวตัถุประสงค ์ กิจกรรม รายจ่าย รายได ้ แหล่งเงินทุน การบริจาค ทรัพยสิ์น รายช่ือคณะกรรมการบริหาร  

และงบดุล มีการใหร้างวลัองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีธรรมาภิบาล ท่ีส�าคญักวา่นั้น ตาม ป.พ.พ. และกฎหมายอ่ืนๆ  

มีขอ้บทใหส่้งเสริมการบริหาร การจดัการ และใหเ้พิกถอนมูลนิธิท่ีฝ่าฝืน

146. ขอ้ 2 ของระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

การพิจารณาและขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขา้มาด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยก�าหนดให ้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู ้ก �าหนดนโยบายความมั่นคงภายใน ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ  

ศูนยรั์กษาความปลอดภยักองบญัชาการทหารสูงสุด และกองบงัคบัการต�ารวจสันติบาลเป็นผูพิ้จารณานโยบาย 

ความมัน่คงภายใน และดูแลพฤติการณ์ขององค์การเอกชนต่างประเทศและคนต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้มา 

ด�าเนินงานในประเทศไทย

147. เกณฑ์ข้อท่ี 8.2 (ข) - ปค. จดัการฝึกอบรมประจ�าปีเพ่ือใหค้วามรู้แก่สมาคมและมูลนิธิในเร่ืองการปฏิบติัตาม 

กฎหมายตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ ซ่ึงจดัข้ึนทั้งใน กทม. และต่างจงัหวดั ส�านกังาน ปปง. จดัการฝึกอบรม 
เ พ่ือให้ความรู้แก่องค์กรไม่แสวงหาก�าไร 1 คร้ังในเร่ือง AML/CFT มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ 

องคก์รไม่แสวงหาก�าไร 4 คร้ัง ในช่วงปี 2555 - 2556 ต่อมาในปี 2557 ปค. ร่วมกบัส�านกังาน ปปง. และสนันิบาตสมาคม

และมูลนิธิจดัสมัมนา 10 คร้ัง โดยมีองคก์รไม่แสวงหาก�าไรจาก 42 จงัหวดัเขา้ร่วมรวมทั้งส้ิน 1,023 คน การฝึกอบรม 
เป็นเร่ืองภาพรวมของ พ.ร.บ. ปปง. พ.ร.บ. ปกร. และความเส่ียงของการใชอ้งคก์รไม่แสวงหาก�าไรในการ TF  

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ปค. ยงัคงร่วมมือกบัส�านกังาน ปปง. และสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในการจดัสัมมนา 

กบัองคก์รไม่แสวงหาก�าไรรวมทั้ง AML/CFT

148. เกณฑ์ข้อท่ี 8.2 (ค) - ปค. และส�านกังาน ปปง. จดักิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ให้กบัองคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ครอบคลุมเร่ืองกฎหมาย ปกร. และความเส่ียงต่อการใชอ้งคก์รไม่แสวงหาก�าไรในการ TF ไดมี้การส่งแนวทาง 

การด�าเนินงานใหก้บัองคก์รไม่แสวงหาก�าไรต่างประเทศและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องส�านกับริหารแรงงานต่างดา้ว

149. เกณฑ์ข้อท่ี 8.2 (ง) - องค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่างประเทศตอ้งส่งหลกัฐานเก่ียวกบังบประมาณ รายได ้ และ 

แหล่งเงินทุน ส�าหรับองคก์รไม่แสวงหาก�าไรไทยอยูใ่นบงัคบัของขอ้ 13 หมวด 3 กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดทะเบียนมูลนิธิ  

การด�าเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 ท่ีก�าหนดใหมู้ลนิธิรายงานผลการด�าเนินการ รวมทั้งงบการเงิน 

หรือส�าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลกัฐานต่างๆ ประกอบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

ตามมาตรา 78 และมาตรา 112 ของ ป.พ.พ. สมาคมและมูลนิธิจะต้องเก็บรักษาบัญชี ไม่มีข้อบังคับให ้

องคก์รไม่แสวงหาก�าไรตอ้งใชช่้องทางการเงินในระบบ
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150. เกณฑ์ข้อท่ี 8.3 - โดยทัว่ๆไป ปค. เฝ้าติดตามกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก�าไรทุกไตรมาสและแจง้ขอ้มูล 

ให้ส�านักงาน ปปง. สขช. หน่วยความมัน่คงทราบดว้ย โดยทัว่ไปเป็นการตรวจสอบพฤติการณ์และคุณลกัษณะ 

ของผูท่ี้เป็นกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ ส�าหรับองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีเส่ียงสูงตอ้งมีการตรวจสอบ ณ สถานท่ีท�าการ 

ทุกปี ต่างจากกลุ่มท่ีเส่ียงน้อยกว่าซ่ึงมีการตรวจสอบตามระดบัความเส่ียง กรมการจดัหางานตรวจสอบกิจกรรม 

ท่ีผ่านมาขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่างประเทศเม่ือต่อใบอนุญาตทุกสองปี หน่วยความมัน่คงในสามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใตแ้ละส�านักงาน ปปง. ประสานงานกนัในการระบุเป้าหมายท่ีจะท�าการตรวจสอบหรือสืบสวน  

ซ่ึงเป็นการก�ากบัและติดตามตามความเส่ียง

151. เกณฑ์ข้อท่ี 8.4 (ก) - การเฝ้าติดตามของ ปค. ด�าเนินการตามความเส่ียงจากการท่ีเนน้องคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ท่ีด�า เ นินงานในจังหวัดภาคใต้โดยได้รับการสนับสนุนอย่างจ ริงจังจากหน่วยข่าวกรองความมั่นคง  

การเพิ่มทรัพยากรในการติดตามเฝ้าระวงัจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนยทุธศาสตร์ในการป้องกนัความเส่ียงจาก TF

152. เกณฑ์ข้อท่ี 8.4 (ข) - ขณะท่ีหน่วยก�ากบัองคก์รไม่แสวงหาก�าไรมีอ�านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย แต่การลงโทษ 

ยงัขาดความเพียงพอในดา้นประสิทธิผล ความเหมาะสม และการมีผลยบัย ั้งการกระท�าผดิขององคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

หรือบุคคลท่ีกระท�าการแทนองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ปค. และกรมการจดัหางานมีอ�านาจลงโทษปรับน้อยมาก 

ซ่ึงไม่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดส�าหรับองค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ  

ขณะน้ีมีการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือแก้ข้อบกพร่องน้ี ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมว่าด้วย 

การเขา้มาด�าเนินงานขององคก์ารเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย หากมีการฝ่าฝืนระเบียบฯ คณะกรรมการฯ  

จะแจง้เป็นหนงัสือใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก�าไรปฏิบติัตามระเบียบฯ หากยงัคงฝ่าฝืนต่อไปภายในเวลาท่ีคณะกรรมการฯ 

ก�าหนด หรือเม่ือเห็นวา่เป็นการฝ่าฝืนท่ีร้ายแรง คณะกรรมการฯ มีอ�านาจระงบัการด�าเนินงานขององคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน หรืออาจสั่งยกเลิกการด�าเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งน้ีทั้งนั้น หน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัตามมติ 
ของคณะกรรมการฯ ดว้ย (ขอ้ 21)  

153. เกณฑ์ข้อท่ี 8.5 met. 8.5 (ก) - มีความร่วมมือและการประสานงานท่ีใกลชิ้ดระหว่างกรมการจดัหางาน ปค.  

และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการควบคุมและก�ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก�าไร นอกจากนั้ น  

ยงัมีคณะกรรมการก�ากับมาตรการเก่ียวกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพฒันาเอกชนท่ีด�าเนินงานใน 

จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นกลไกประสานงานพิเศษเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงส�าคญัๆ โดยประกอบดว้ย กต. ตร.  

กรมการจัดหางาน ปค. สขช. สมช. กระทรวงกลาโหม ส�านักงาน ปปง. เป็นต้น ซ่ึงประชุมกันทุกไตรมาส 

มาตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ในการสืบสวน มีการแบ่งปันข้อมูลและการประสานงานระหว่าง ปค.  

ส�านกังาน ปปง. ตร. และส�านกังานจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัเก็บขอ้มูลสมาคมหรือมูลนิธิ ปค. และส�านกังาน ปปง.  

จดัการฝึกอบรมประจ�าปีร่วมกนัเก่ียวกบัสมาคมและมูลนิธิ

154. เกณฑ์ข้อท่ี 8.5 (ข) - ส�านกังาน ปปง. ตร. สขช. สมช. และหน่วยงานอ่ืนๆ มีความช�านาญในการสืบสวน  

มีความสามารถ และอ�านาจในการตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ท่ีสงสัยว่าว่าตกเป็นเค ร่ืองมือ 

หรือเป็นผูส้นบัสนุนการก่อการร้ายหรือองคก์รก่อการร้าย 
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155. เกณฑ์ข้อท่ี 8.5 (ค) - หน่วยงานท่ีมีอ�านาจสืบสวนสอบสวนสามารถขอขอ้มูลการบริหาร/จดัการขององคก์ร 

ไม่แสวงหาก�าไรได ้ (รวมทั้งขอ้มูลแผนงาน/การเงิน) ในระหว่างการสืบสวน มาตรา 16/1 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

ให้อ �านาจส�านักงาน ปปง. สั่งให้สมาคมและมูลนิธิช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการท�าธุรกรรมหรือสั่งระงับ 

การท�าธุรกรรมหากสงสัยวา่เป็นไปเพ่ือ TF ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย มาตรา 16/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหอ้ �านาจ 

ส�านักงาน ปปง. สั่งให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรช้ีแจงข้อเท็จจริง และอาจเข้าไปในสถานท่ีด�าเนินงานของ 

องคก์รไม่แสวงหาก�าไรนั้นในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยต์กเพื่อตรวจสอบ

156. เกณฑ์ข้อท่ี 8.5 (ง) - หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และหนา้ท่ีในการสืบสวนดา้น TF ของส�านกังาน ปปง.  

ผนวกกับการแบ่งปันข้อมูลและข่าวกรองของหน่วยงานก�ากับดูแลองค์กรไม่แสวงก�าไร หน่วยงานบังคับ 

ใช้กฎหมาย และหน่วยงานด้านข่าวกรองความมั่นคงเป็นกลไกท่ี เหมาะสม ช่วยให้ มีการแจ้งข้อมูล 

ให้กับหน่วยงานท่ีมีอ�านาจได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเกิดการใช้องค์กรไม่แสวงก�าไรในการกระท�าความผิด 

เพื่อจะไดป้้องกนัหรือสืบสวนต่อไป 

157. เกณฑ์ข้อท่ี 8.6 - กรมการจดัหางานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์รไม่แสวงหาก�าไร 

ต่างประเทศท่ีด�าเนินงานในประเทศไทย แต่ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รไม่แสวงหาก�าไร

ในประเทศกบัหน่วยงานพนัธมิตรต่างประเทศ ส�านักงาน ปปง. สมช. และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ อาจมีส่วนในการ 

ให้ขอ้มูลตามค�าขอต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรปรับปรุงกระบวนการตอบค�าขอและก�าหนด 

ตวัผูป้ระสานงานหลกั

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

158. มีข้อบกพร่องบางประการเก่ียวกับการประเมินภาคองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและความเส่ียงด้าน TF  

และจะตอ้งใชแ้นวทางก�ากบัตามความเส่ียงให้มากยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

นอกจากนั้นยงัพบวา่มีขอ้บกพร่องเร่ืองบทลงโทษองคก์รไม่แสวงหาก�าไรท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบจากการท่ีมีขอ้บกพร่อง 

ปานกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 8 ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 9 - กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัของสถำบันกำรเงิน

159. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 4 เดิม 

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้งอย่างสมบูรณ์ (compliant) เน่ืองจากมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจ 

ยกเวน้ขอ้จ�ากดัเก่ียวกบัการเกบ็รักษาความลบั สาระส�าคญัของขอ้แนะน�าขอ้น้ียงัคงเดิม

160. เกณฑ์ข้อท่ี 9.1 - ขอ้ก�าหนดเร่ืองการรักษาความลบัของสถาบนัการเงินปรากฏในมาตรา 154 และ 155  

ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินซ่ึงครอบคลุมธนาคาร บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

ในการท�าหนา้ท่ีก�ากบัดูแลสถาบนัการเงิน ม. 38 ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหอ้ �านาจเลขาธิการ ปปง., คณะกรรมการธุรกรรม,  

หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือเรียกขอ้มูลบญัชีลูกคา้ของสถาบนัการเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งค�านึงถึง 

กฎระเบียบด้านการเก็บรักษาความลับ มาตรา 154 ยงับัญญัติให้ยกเว้นการเก็บรักษาความลับของข้อมูล 

เพ่ือประโยชน์ของการก�ากบัดูแล, สืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ในกรณีน้ีไม่มีอุปสรรคในการแบ่งปัน 

ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ

161. มีข้อจ�ากัดบางประการของสถาบันการเงินในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับตามข้อก�าหนด 

ของข้อแนะน�าข้อท่ี 13 16 หรือ 17 ในวรรคสองของ ม. 154 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  

อนุญาตให้สถาบันการเงินยกเวน้การรักษาความลบัเม่ือเปิดเผยข้อมูลกับบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเดียวกัน 

หรือเม่ือลูกค้าได้ให้ความยินยอมแล้ว (โดยปกติจะขอความยินยอมทุกคร้ัง) น่าสังเกตว่าในบริบทของไทย  

ธุรกิจในกลุ่มเดียวกนัเป็นเร่ืองปกติ ม.154 (10) ยกเวน้การเก็บรักษาความลบัเพ่ือ “ประโยชน์ในการปฏิบติัตาม 

ท่ีกฎหมายบญัญติัไว”้ ซ่ึงประเทศไทยยืนยนัว่าครอบคลุมถึงขอ้บงัคบัในการท�า CDD ตามกฎกระทรวง CDD  

รวมทั้งหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินในการเรียกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การธนาคารตวัแทน  

และการท�า CDD โดยบุคคลท่ีสาม แต่อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมินยงัเกรงว่ากฎกระทรวง CDD หรือแนวทางปฏิบติั 

ยงัไม่ระบุอย่างชัดแจ้งตามท่ีตีความไว ้ และไม่ชัดเจนว่าได้แจ้งให้สถาบันการเงินทราบถึงการยกเวน้เกณฑ ์

การรักษาความลบัดงักล่าวหรือไม่

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

162. การท่ียงัมีความคลุมเครือว่าสถาบนัการเงินสามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไดห้รือไม่ตามขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี 13 16 และ 17 เป็นขอ้บกพร่องเล็กน้อย ท�าให้ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 9 ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 10 - กำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลกูค้ำ

163. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 5 เดิม 

(ขอ้ก�าหนดเร่ือง CDD) ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สอดคลอ้ง ขอ้บกพร่องส�าคญัเก่ียวกบัการขาดการก�าหนด 

หน้า ท่ีของสถาบันการเ งินหลายประเภท การขาดอ�านาจในการออกข้อก�าหนดบังคับสถาบันการเ งิน  

(เช่น บริษทัประกันชีวิต) ภายใต้ พ.ร.บ. ปปง. ซ่ึงผูก้ �ากับด้านเสถียรภาพไม่ออกกฎระเบียบหรือมาตรการ 

ท่ีมีสภาพบังคับ ไม่มีบทบัญญัติส�าหรับสถาบันการเงินเก่ียวกับการท�า CDD หรือการฝ่าฝืนไม่จัดท�า CDD  

ให้ครบถว้น วงเงินส�าหรับธุรกรรมเป็นคร้ังคราวสูงเกินไป การยกเวน้ธุรกรรมบางประการไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบั 

ของ พ.ร.บ. ปปง. โดยไม่ผ่านการประเมินความเส่ียง ML/TF ไม่มีขอ้ก�าหนดเก่ียวกบั ongoing due diligence  

(ยกเวน้บริษทัหลกัทรัพย)์ และขาดขอ้บงัคบัให้ท�า EDD กบัลูกคา้เส่ียงสูงหรือการขอขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์

และลกัษณะเจตนาของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

164. ประเทศไทยก�าหนดข้อบังคับในการท�า CDD หลายประการ กับผู ้มีหน้าท่ีรายงานประเภทต่างๆ  

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการจดัท�ารายงานน้ี ขอ้บงัคบัในเร่ือง CDD อา้งอิงกบั พ.ร.บ. ปปง. เป็นหลกั มาตรการ 

ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายรวมถึงกฎกระทรวงและประกาศ (ออกโดยส�านกังาน ปปง. และส�านกันายกรัฐมนตรี)  

แนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีออกโดยส�านักงาน ปปง. และหน่วยก�ากบัดูแลอ่ืนๆ เพ่ือเสริมกบัมาตรการท่ีมีผลบงัคบั 

ใชต้ามกฎหมาย แต่ตวัมนัเองไม่มีผลบงัคบัโดยตรง

สภำพบังคบัของกฎหมำย

165. มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัให ้ นรม. มีอ�านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและมีอ�านาจออกกฎกระทรวง  

ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบติัการตาม พ.ร.บ. ปปง.

166. กฎกระทรวง CDD อ้างถึงมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ปปง. และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้อง  

มีบทก�าหนดโทษในกฎหมายหลกัตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ. ปปง. และบทก�าหนดโทษดงักล่าวระบุถึงการปฏิบติั 

ตามกฎกระทรวง CDD ดว้ย (เช่น มาตรา 20 มาตรา 20/1) ดงันั้น กฎกระทรวง CDD จึงมีผลบงัคบัทางกฎหมาย  

กฎกระทรวงท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง. เป็นรายละเอียดการปฏิบติัท่ีจะมีระเบียบหรือค�าสั่งรองรับต่อไป  

ประกาศส�านกังาน ปปง. ท่ีออกตามบทบญัญติัดงักล่าวถือวา่บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายเน่ืองจากออกตามความในกฎกระทรวง  

ในท�านองเดียวกนั ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรีท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง. กมี็ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายเช่นกนั

167. บทลงโทษตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ. ปปง. ท่ีใช้กบัผูฝ่้าฝืนขอ้บงัคบัมีอยู่ในกฎกระทรวงและประกาศ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โทษตามกฎหมายประมาณ 28,571 บวกกบั 285 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวนั ซ่ึงไม่น่าจะนบัว่าช่วยยบัย ั้ง 

หรือท�าให้เกรงกลวัได ้ ธปท. และส�านักงาน ก.ล.ต. ระบุว่าหน่วยก�ากบัดูแลภาคธุรกิจก�าหนดโทษทางปกครอง  

(เช่น การระงบัหรือถอดถอนผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหาร) เพ่ือก�ากบัดูแลการปฏิบติัซ่ึงอาจใช้กบัการฝ่าฝืนกฎกระทรวง 

ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง. ได ้ ปปง. ธปท. และส�านักงาน ก.ล.ต. สามารถออกค�าสั่งท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้

ตามกฎหมายของแต่ละภาคส่วน รวมทั้ ง พ.ร.บ. ปปง. และกฎหมายท่ีเป็นฐานอ�านาจในการออกใบอนุญาต 

และการด�าเนินงานของผูมี้หนา้ท่ีรายงานต่างๆ
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สถำบันกำรเงินทีอ่ยู่ภำยใต้มำตรกำรป้องกนัด้ำน AML/CFT

168. พ.ร.บ. ปปง. และกฎกระทรวงก�าหนดนิยาม “สถาบันการเงิน” และ “ผูป้ระกอบวิชาชีพและธุรกิจ”  

ซ่ึงตาม พ.ร.บ. ปปง. มีวธีิในการก�าหนดนิยามแบบผสมผสานกนัทั้งท่ีแบ่งตามประเภทและแบ่งตามลกัษณะกิจกรรม

169. ขอบเขตของ ‘สถาบนัการเงิน’ เป็นไปตามนิยามในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ปปง. และกฎกระทรวงซ่ึงอา้งถึง 

สถาบนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือด�าเนินกิจการตามกฎหมายก�ากบัของแต่ละภาคธุรกิจ กิจการของสถาบนัการเงิน 

แต่ละประเภทจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายในรายภาคธุรกิจนั้นๆ ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดนิยามวา่ 

สถาบันการเงินหมายความถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย ์

บริษทัประกนัชีวติ และประกนัวนิาศภยั สหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินงานสองลา้นบาทข้ึนไป (เท่ากบั 57,142 เหรียญสหรัฐฯ)  

และด�าเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเช่ือ รับจ�านองหรือรับจ�าน�าทรัพย์สิน และนิติบุคคล 

ท่ีด�าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเงินตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉ. 1 (2543) ออกตาม  

พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดนิยามของสถาบนัการเงินว่าเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายของภาคธุรกิจ  

ซ่ึงรวมถึง (1) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (2) นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  

(ไดแ้ก่ตวัแทนในการโอนเงิน, ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน) (3) บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน และ (4)  

บริษทับริหารสินทรัพย ์ กฎกระทรวง ฉ. 11 (2554) เพิ่มนิยามสถาบนัการเงินอีก 2 ประเภท คือ (5) นิติบุคคล 

ท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ไดแ้ก่ บริษทัซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์) และ (6) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ 

การซ้ือขายล่วงหนา้ (ไดแ้ก่ บริษทัซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

170. มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดนิยามประเภทสถาบนัการเงินตามลกัษณะกิจการซ่ึงหมายความถึงเฉพาะ 

ผู ้ประกอบอาชีพท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินท่ีด�า เนินกิจการดังกล่าว ซ่ึงไม่ต้องขออนุญาตหรือจดทะเบียน 

ตามกฎหมายเฉพาะธุรกิจ ตามมาตรา 16 จ�ากดัเฉพาะ “ผูป้ระกอบอาชีพ” (ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) 

ซ่ึงท�ากิจกรรมทางการเงิน 6 ประเภทท่ี FATF ก�าหนดนิยามใหเ้ป็น “สถาบนัการเงิน” กิจกรรมทางการเงินดงักล่าว 

ได้แก่  ก) การให้ค �าแนะน�าหรือการเป็นท่ีปรึกษาเ ก่ียวกับการลงทุน (ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์) ข) สินเช่ือส่วนบุคคล (ตามประกาศกระทรวงการคลังและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง) ค)  

บัตร เ งินอิ เล็กทรอนิกส์  (ตามประกาศกระทรวงการคลังและกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข้อง )  ง )  บัตร เครดิต  

(ตามประกาศกระทรวงการคลงัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) จ) การช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตามกฎหมายว่าดว้ย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) และฉ) การแลกเปล่ียนเงิน (ตามกฎหมายว่าดว้ย 

การควบคุมการแลกเปล่ียนเ งิน)  แต่ เฉพาะในกรณี ท่ีตามผลการประเ มินความเ ส่ียง เ ห็นว่า ธุร กิจนั้ น 

เส่ียงต่อการถูกใชเ้พื่อ ML/TF ตามท่ีประกาศก�าหนดในกฎกระทรวง

171. ควรสงัเกตวา่สถาบนัการเงินทั้ง 6 ประเภทตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ปปง. อยูภ่ายใต ้ม. 3 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

ตามนิยามสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาต
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172. โดยรวมแล้ว มีข้อบกพร่องในด้านความครอบคลุมของสถาบันการเงิน 3 ประเภทท่ีไม่อยู่ในนิยาม 

ของสถาบนัการเงินและไม่อยูใ่นการก�ากบัดา้น AML/CFT ของประเทศไทย ไดแ้ก่:

 • สหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินงานนอ้ยกวา่  2  ลา้นบาท

 • บริษทัลิสซ่ิงท่ีไม่รับฝากเงิน 

 • สถานรับจ�าน�า

173. มีความจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจในเชิงบริบทในเร่ืองความส�าคญัของขอ้บกพร่องในดา้นความครอบคลุมของสถาบนั 

การเงินโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินทุนท่ีอยู่ในความควบคุมของภาคธุรกิจกลุ่มน้ี บริษัทลิส 

ซ่ิ ง มี บ ริ ษัท จ ด ท ะ เ บี ย น  7 6 9  แ ห่ ง คิ ด เ ป็ น  2 %  ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ภ า ค ก า ร เ งิ น ทั้ ง ห ม ด ซ่ึ ง ถื อ ว่ า ไ ม่ น้อ ย  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินงานน้อยกว่า 57,142 เหรียญสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป็นปริมาณ 

ไม่มากและขอบเขตการด�าเนินธุรกิจค่อนข้างแคบ แต่มีจ�านวนถึง 3,748 แห่งทั่วประเทศ สถานรับจ�าน�า 

คิดเป็น 0.2% ของสินทรัพยภ์าคการเงินทั้งหมดซ่ึงเป็นสัดส่วนน้อยมาก แต่มีขอ้น่าเป็นห่วงเร่ืองสถานรับจ�าน�า 

ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

174. สถาบนัการเงินและ “ผูป้ระกอบอาชีพ” ทั้งหมดตาม ม. 3 และ 16 ของ พ.ร.บ. ปปง. ตอ้งรายงานธุรกรรม 

ตอ้งสงสยัและธุรกรรมอ่ืนๆ ต่อส�านกังาน ปปง. ซ่ึงต่อไปจะเรียกรวมวา่ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน (REs)

175. ขอ้ก�าหนดของกฎกระทรวง CDD บงัคบัใชเ้พียงกบัสถาบนัการเงินตามนิยามใน ม. 3 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

(และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง) และผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวกบัการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่ใช่สถาบนั 

การเงินและผูใ้ห้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.บ. ปปง. ม.16 (1) และ (9)) ซ่ึงต่อไปจะเรียกรวม 

ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD (CDD REs)

176. ขอ้บกพร่องในดา้นความครอบคลุมของสถาบนัการเงินโดยรวม และขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยในดา้นความครอบคลุม 

ของผูมี้หนา้ท่ีรายงานซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎกระทรวง CDD ใชก้บัเกณฑแ์ต่ละขอ้ เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืน 
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ข้อก�ำหนดทัว่ไป

177. เกณฑข์อ้ท่ี 10.1 - ขอ้ 6 ของกฎกระทรวง CDD ห้ามผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือท�าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีปกปิดช่ือจริงหรือใช้ช่ือแฝง อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่ามีขอ้บกพร่อง 

ในดา้นความครอบคลุมของสถาบนัการเงินตามกฎกระทรวง CDD ในประเทศไทย

178. เกณฑ์ข้อท่ี 10.2 - พ.ร.บ. ปปง. มาตรา 20 ก �าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานทั้ งหมดจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

ก่อนการท�าธุรกรรม กฎกระทรวง CDD ขอ้ 18 และมาตรา 20/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. ให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

ใชม้าตรการ CDD เม่ือ:

 i. เร่ิมความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

 ii. ท�า ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว (i)  ไม่ว่าคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังท่ีมี ร่องรอยความต่อเ น่ืองรวมกัน 

  มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท31 ข้ึนไป

 iii. มีการโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ในแต่ละคร้ังมีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป

 iv. มีขอ้สงสยัวา่จะเป็นML/TF

179. ขณะท่ีกฎกระทรวง CDD ก�าหนดสถานการณ์เพื่อเร่ิมด�าเนินมาตรการ CDD แต่ไม่ไดก้�าหนดวา่สถาบนัการเงิน 

ควรต้องท�าอะไรหากสงสัยว่าข้อมูล CDD ของลูกค้าถูกต้องหรือไม่ มีข้อบกพร่องในด้านความครอบคลุม 

ของสถาบนัการเงินตามกฎกระทรวง CDD ของไทย

180. เกณฑ์ขอ้ท่ี 10.3 - มาตรา 20 ของ พ.ร.บ. ปปง. และประกาศ สร. เร่ืองการแสดงตนก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ี 

รายงาน ทั้งหมดตอ้งเก็บขอ้มูลการแสดงตน รวมถึงขอ้ก�าหนดให้เก็บช่ือเต็ม วนัเดือนปีเกิด เลขบตัรประชาชน  

ท่ีอยู่ อาชีพ และขอ้มูลการติดต่อ ซ่ึงรวมไปถึงลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  

ประกาศ สร.ก�าหนดให้มาตรการน้ีตรวจสอบขอ้มูลการแสดงตนและหลกัฐานสนบัสนุนเทียบกบัเอกสารตน้ฉบบั  

ส�าเนารับรองความถูกตอ้ง และแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีเช่ือถือได้

181. ขอ้ก�าหนด CDD ท่ีครบถว้นบงัคบัใชก้บัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD เท่านั้น ขอ้ 19 (1) ของกฎกระทรวง CDD  

ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD “ระบุตวัตนของลูกคา้และพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใช้เอกสารขอ้มูล 

หรือข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลูกคา้ก็ได้” ขอ้ก�าหนดให ้

ต้องแสดงตนและตรวจสอบข้อ เท็จจริงของลูกค้าปรากฏเ พ่ิมเ ติมในประกาศท่ีใช้กับภาคธุรกิจต่างๆ  

รวมทั้ งประกาศ สร.  เ ร่ือง  วิ ธีการแสดงตนของลูกค้า ซ่ึงก�าหนดให้ต้องแสดงข้อมูลแสดงตน ดัง น้ี  

(บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้านท่ีนายทะเบียนออกให้ เป็นต้น) ตามข้อ 7 ของประกาศ สร. 

เ ร่ือง วิ ธีการแสดงตนของลูกค้า ก�าหนดว่าในการแสดงตนของลูกค้าและผู ้ท่ีท �าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  

ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนดงักล่าวจากเอกสารตน้ฉบบั 

ข้อ มู ล อ่ื น ท่ี ข อ เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อ อ้า ง อิ ง  ส� า เ น า เ อ ก ส า ร ท่ี รั บ ร อ ง ถู ก ต้อ ง แ ล ะ แ ห ล่ ง ข้อ มู ล อ่ื น ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถื อ  

รวมทั้งจากฐานขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์

31 ก�าหนดยอดขั้นต�่าลดลงจากเดิมท่ี 700,000 บาทเป็น 100,000 บาทมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559
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182. ประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. เร่ืองการบริหารความเส่ียง ก�าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยต์้องด�าเนินขั้นตอน 

กระบวนการ CDD กบัลูกคา้และเจา้ของผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ รวมทั้งเอกสาร 

แสดงตนท่ีมีรูปถ่ายของลูกคา้

183. เกณฑ์ข้อท่ี 10.4  - ผู ้มีหน้าท่ีรายงาน CDD ต้องตรวจสอบเพ่ือทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอ�านาจ 

ให้สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้องด�าเนินการตรวจสอบบุคคล 

ท่ีไดรั้บมอบอ�านาจดงักล่าวตามมาตรการ CDD (ขอ้ 20 ของกฎกระทรวง CDD) ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ 19 (1), (2) และ (3)  

ซ่ึงระบุขั้นตอนท่ีตอ้งด�าเนินการ

184. เกณฑ์ข้อท่ี 10.5 - กฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

และใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบเพ่ือทราบเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (ขอ้ 19 และ 22)  

อย่างไรก็ตาม หน้าท่ีดังกล่าวน้ีไม่ขยายไปถึงการใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้มูลท่ีได้รับจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

จนสถาบนัการเงินแน่ใจวา่เจา้ของผูรั้บประโยชนคื์อใคร

185. ขอ้ 3 ของประกาศส�านกังาน ปปง.เร่ือง CDD และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (UBO) เป็นการก�าหนด 

หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงตามข้อ 19 (2) ของกฎกระทรวง CDD  

ให้ชัดเจนยิ่ง ข้ึน กล่าวคือก�าหนดให้ผู ้มีหน้าท่ีรายงาน CDD ต้องด�าเนินการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเ ก่ียวกับ 

ตวัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงให้เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดว้่าเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีตวัตนอยู่จริง อย่างไรก็ตาม  

ประกาศฯ น้ีไม่สร้างความชดัเจนมากเพียงพอว่าจะพิสูจน์อยา่งไรว่าบุคคลธรรมดานั้นมีอ�านาจเป็นเจา้ของควบคุม

นิติบุคคล อีกประการหน่ึงคือไม่มีข้อก�าหนดท่ีชัดแจ้งว่าความเพียงพอของข้อมูลนั้ นจะต้องอ้างอิงกับข้อมูล 

หรือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับจากแหล่งท่ีเ ช่ือถือได้ (ข้อ 19 กฎกระทรวง CDD) เม่ือประกอบกับ  

“แนวทางการท�า CDD ของภาคธนาคาร ของส�านกังาน ปปง.” (ซ่ึงแนะน�าให้ธนาคารด�าเนินการระบุตวัตนลูกคา้,  

รับลูกคา้และกระบวนการ CDD) ไม่มีขอ้ก�าหนดท่ีชดัแจง้หรือความชดัเจนในเร่ืองท่ีส�าคญัน้ี “แนวทางการท�า CDD 

ของภาคธนาคาร ของส�านกังาน ปปง.” ไม่มีความชดัเจนใดๆ ในเร่ืองประเภทของเอกสารท่ีเช่ือถือไดท่ี้ควรจะขอมา 

เพื่อระบุเจา้ของผูรั้บประโยชน ์(หนา้ 15 และ 16 แนวทางการท�า CDD ของกลุ่มธนาคาร ของส�านกังาน ปปง.)

186. เกณฑ์ข้อท่ี 10.6 - กฎกระทรวง CDD สอดคลอ้งตามท่ีมาตรฐานก�าหนด ตามขอ้ 19 (4) ของกฎกระทรวง CDD  

ก�า ห น ด ใ ห้ ผู ้ มี ห น้ า ท่ี ร า ย ง า น  C D D  ต้อ ง ข อ ข้อ มู ล จ า ก ลู ก ค้า เ ก่ี ย ว กับ วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ต า ม เ จ ต จ�า น ง 

ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และข้อ 31 ของประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. เร่ืองการบริหารความเส่ียง 

ก�าหนดวา่บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งทราบถึงวตัถุประสงคข์องลูกคา้ในการลงทุนหรือท�าธุรกรรม
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187. เกณฑ์ข้อท่ี 10.7 - ขอ้ 13 และ 19 (5) ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD (i)  

ตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินความสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจและการท�าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาท่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจยงัด�าเนินอยูว่า่ยงัคงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการท�าธุรกรรมท่ีลูกคา้แจง้ไว ้ รวมถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจของลูกคา้และ 

ระดบัความเส่ียง (ii) ตรวจสอบเพ่ือใหข้อ้มูลของลูกคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายไดเ้ป็นขอ้มูล

ท่ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ (iii) ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีจดัเก็บเพ่ือการแสดงตน และ 

การบริหารความเส่ียงให้เป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอจนส้ินสุดความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม  

ไม่มีเอกสารแนวทางสนับสนุนการด�าเนินการ เช่น ขอบเขตและขอ้มูลท่ีตอ้งขอมาเพ่ือการติดตามตรวจสอบ 

อยา่งสม�่าเสมอ (ขอ้ 13 และ 19 (5) กฎกระทรวง CDD)

188. เกณฑ์ข้อท่ี 10.8 - กฎกระทรวง CDD สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ขอ้ 21 ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

ด�าเนินการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  

และเขา้ใจลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจดัการหรือการเป็นเจา้ของและอ�านาจในการควบคุม 

นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย

189. เกณฑ์ข้อท่ี 10.9 - กฎกระทรวง CDD สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ขอ้ 22 ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

ด�าเนินการเก่ียวกบัการระบุตวัตนของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายตามขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี 10.9 ตามประกาศ สร. เร่ือง การระบุตวัตนของลูกคา้ วางแนวทางเพ่ิมเติมให้แก่ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

เก่ียวกบัประเภทของการระบุตวัตนท่ีถือไดว้า่เพียงพอ

190. เกณฑ์ข้อท่ี 10.10 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งระบุตวัตนและด�าเนินมาตรการท่ีสมควรในการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บประโยชนท่ี์แทจ้ริง (ดูเกณฑ ์10.5 ขา้งตน้) นิยามของ “ผูไ้ดรั้บประโยชนท่ี์แทจ้ริง”  

ในขอ้ 22 (2) (ก) ของกฎกระทรวง CDD รวมถึงผูใ้ชอ้ �านาจในการควบคุมธุรกิจ (ตามเกณฑข์อ้ย่อยท่ี 10.10 ก) 

ผูใ้ชอ้ �านาจในการควบคุมโดยวิธีการอ่ืน (ตามเกณฑ์ขอ้ย่อยท่ี 10.10 ข) และบุคคลอ่ืนท่ีมีต�าแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ี 

บริหารระดับสูง (ตามเกณฑ์ข้อย่อยท่ี 10.10 ค) ส�าหรับบริษัทหลักทรัพย์ ตัวกลางจะต้องด�าเนินมาตรการ  

KYC/CDD เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้และผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (ขอ้ 30 และ 31 ของประกาศ 

ส�านกังาน ก.ล.ต. เร่ือง การบริหารความเส่ียง) อยา่งไรกต็าม ทั้งกฎกระทรวง CDD และประกาศส�านกังาน ก.ล.ต.  

เร่ือง การบริหารความเส่ียงไม่ไดร้ะบุเพดานขั้นต�่าของสัดส่วนการถือหุน้เพ่ือตรวจสอบอ�านาจในการควบคุมธุรกิจ 

ส�าหรับบริษัทจัดการลงทุนมีค�าแนะน�าในรายละเอียดแต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน (คือไม่มีการก�าหนด 

ให้ตอ้งระบุตวัตนของเจา้ของผูรั้บประโยชน์ เวน้แต่เม่ือสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า 30% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

และหลกัการเดียวกนัน้ีใชก้บัโครงสร้างการเป็นเจา้ของชั้นท่ีสอง ยกเวน้เม่ือสดัส่วนการถือหุน้มากกวา่ 50% ข้ึนไป) 

(ขอ้ 6 (2) (ง) ของแนวทางการท�า CDD ของบริษทัจดัการลงทุน) ประเทศไทยยกเลิกประกาศน้ีในปลายเดือน 

สิงหาคม 2559
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191. เกณฑ์ข้อท่ี 10.11 - ขอ้ 22 (2) (ข) ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดขอ้บงัคบัตามขอ้แนะน�า 10.11 เกือบครบทั้งหมด 

คือผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD ตอ้งท�า CDD ส�าหรับลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายตามขอ้แนะน�า  

10.11 แต่อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวง CDD ไม่ครอบคลุมกรณีลูกคา้ท่ีเป็นทรัสต์ต่างชาติโดยท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน  

CDD ควรได้รับขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับผูรั้บประโยชน์แยกตามประเภทหรือตามคุณสมบติัเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ี 

รายงาน CDD สามารถทราบตวัตนของผูรั้บประโยชน ์ณ เวลาท่ีจ่ายเงิน หรือเม่ือผูรั้บประโยชนต์อ้งการใชสิ้ทธิของตน

192. ไม่มีกฎหมายหรือแนวทางท่ีก�าหนดเป็นการเฉพาะเก่ียวกับขอ้มูลหรือประเภทของเอกสารท่ีต้องขอรับ 

เพื่อจะไดร้ะบุตวัตนและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทรัสต์

193. เกณฑ์ข้อท่ี 10.12 - ขอ้ 27 และ 28 ของกฎกระทรวง CDD เป็นไปตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 10.12 แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง 

กล่าวคือ ไม่มีขอ้ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งด�าเนินการตามมาตรการ CDD เพิ่มเติม “ในทนัทีท่ีระบุผูรั้บประโยชนไ์ด ้

หรือมอบหมายเป็นผูรั้บประโยชน”์

194. เกณฑ์ข้อท่ี 10.13 - ขอ้ 29 ของกฎกระทรวง CDD ครอบคลุมถึงกรมธรรม์ประกนัชีวิตและก�าหนดให ้

ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD น�าข้อมูลเก่ียวกับผูรั้บประโยชน์จากกรมธรรม์มาใช้เป็นปัจจัยหน่ึงในการบริหาร 

ความเส่ียงและใหต้รวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ 

195. เกณฑ์ข้อท่ี 10.14 - กฎกระทรวง CDD สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามข้อ 19 ของกฎกระทรวง CDD  

ใ ห้ผู ้ มี ห น้ า ท่ี ร า ย ง า น  C D D  ต้อ ง ต ร ว จ ส อ บ เ พ่ื อ ท ร า บ ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง เ ก่ี ย ว กับ ลู ก ค้า ใ ห้แ ล้ว เ ส ร็ จ ก่ อ น 

หรือระหว่างการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ เวน้แต่มีความจ�าเป็นเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน 

ธุรกิจตามปกติโดยให้ด�าเนินการให้แลว้เสร็จในโอกาสแรกท่ีสามารถท�าไดภ้ายหลงัจากท่ีมีการสร้างความสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจกบัลูกคา้ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบริหารความเส่ียงดา้น ML/TF และไม่กระทบถึงการระงบัการด�าเนินการ 

กบัทรัพยสิ์นตามกฎหมาย ปกร. ในส่วนบริษทัหลกัทรัพยห์รือตวักลางนั้นตอ้งตรวจสอบลูกคา้และเจา้ของผูรั้บ 

ประโยชน์ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้หรือท�าธุรกรรม, ทบทวนและปรับขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นขอ้มูล 

ปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ขอ้ 9 ของประกาศ สธ.ท่ี 35/2557 และขอ้ 30 และ 31 ของประกาศ ทธ.ท่ี 35/2556)  

ขอ้ก�าหนดน้ีแกไ้ขปัญหาวา่การตรวจสอบลูกคา้อาจจดัท�าใหแ้ลว้เสร็จหลงัการท�าธุรกรรมคร้ังแรก

196. เกณฑ์ข้อท่ี 10.15 - ขณะท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งบริหารความเส่ียงดา้น AML/CFT เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของขอ้มูลลูกคา้ชา้กว่าปกติ แต่กลบัไม่มีขอ้ก�าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการบริหาร 

ความเส่ียงท่ีลูกคา้อาจใชป้ระโยชนจ์ากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก่อนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลลูกคา้

197. เกณฑ์ข้อท่ี 10.16 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ใหม่ 

และลูกค้าปัจจุบัน ตามข้อ 26 (1) และ (2) ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

ต้องด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนท่ียงัไม่อ้างอิง 

บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีหนกัแน่นและความเส่ียงดา้น ML/TF ตวัอยา่งเช่น กฎกระทรวง CDD ก�าหนดสถานการณ์ 

ท่ีให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานท�า CDD แยกเป็น 3 กรณีแทนท่ีใช้แนวทางท่ีมีหลกัการคือการพิจารณาจากสาระส�าคญั 

และความเส่ียงของความสมัพนัธ์ตามท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานวเิคราะห์ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและการประเมินความเส่ียง 
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198. เกณฑ์ข้อท่ี 10.17 - กฎกระทรวง CDD สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งก�าหนดระดบั 

ความเขม้ขน้ในการด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ทุกรายให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียง 

ด้าน ML/TF ของลูกค้า (ข้อ 12 กฎกระทรวง CDD) ตัวอย่างของมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง 

เก่ียวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ (EDD) อยูใ่นขอ้ 15 ของกฎกระทรวง CDD และรวมถึงแต่ไม่จ�ากดัเพียง: 

 i. ขอหรือหาข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า  แหล่ง ท่ีมาของเ งิน/รายได ้

  วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ฯ หรือเหตุผลในการมีเจตนา/การท�าธุรกรรม เป็นตน้

 ii. ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติั รวมทั้งอนุมติัผลการตรวจทานขอ้มูลตามกระบวนการท�า CDD

 iii. ก�าหนดการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้อย่างเขม้ขน้และตรวจทานความเคล่ือนไหว 

  ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ลู ก ค้า ท่ี มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง สู ง  โ ด ย เ พ่ิม ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ค ล่ื อ น ไ ห ว 

  ในการท�าธุรกรรมและความถ่ีในการตรวจสอบและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

  หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ (ขอ้ 15 ของกฎกระทรวง CDD) หากความเส่ียงต�่ ากว่า  

  ใหใ้ชม้าตรการ CDD แบบง่ายได้

199. หลักเกณฑ์และวิธีการในการระบุตัวตนเพิ่มเติมอยู่ในประกาศ สร. เ ร่ือง การระบุตัวตนของลูกค้า 

ส�าหรับผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD และแนวทางส�านักงาน ปปง.ในการท�า CDD ส�าหรับธนาคาร อย่างไรก็ตาม  

แนวทางปฏิบติัของส�านกังาน ปปง. ในการท�า CDD แนะน�าหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการระบุตวัตนของบุคคลธรรมดา 

ท่ีท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ส่วนนิติบุคคลและและบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายนอกจากจะตอ้งท�า CDD  

ในการท�าธุรกรรมแบบพบหนา้แลว้ ยงัตอ้งท�าในกรณีไม่พบหนา้ดว้ย ผูมี้หนา้ท่ีรายงานสามารถสร้างความสัมพนัธ์ 

แบบไม่พบหน้ากับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย (ข้อ 6 ประกาศ สร.  

เร่ือง CDD, วรรค 2.2, 3.2, 4, 4.1 และ 4.2  ของแนวทางปฏิบติัของส�านกังาน ปปง.ในการท�า CDD ส�าหรับธนาคาร)   

200. เกณฑ์ข้อท่ี 10.18 - ขอ้ก�าหนดเร่ืองการลดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ 

อยู่ในข้อ 12 และ 16 ของกฎกระทรวง CDD โดยผู ้มีหน้าท่ีรายงาน CDD อาจพิจารณาลดความเข้มข้น 

ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ทุกประเภทท่ีประเมินว่ามีความเส่ียงต�่า ปัจจยัในการพิจารณา 

ว่าลูกคา้มีความเส่ียงต�่าหรือไม่อยู่ในประกาศส�านักงาน ปปง. เร่ือง แนวทางในการก�าหนดปัจจยัหรือลกัษณะ 

ในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต�่า

201. ขอ้ 16 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดเร่ืองการลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง 

เก่ียวกบัลูกคา้ โดยลด (i) การขอขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้ (ii) การตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหว 

ของธุรกรรมหรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และ (iii) การตรวจทานขอ้มูลปัจจุบนัของลูกคา้
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202. ประกาศ สร. ยอมให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานให้บริการท่ีมีความเส่ียง ML/TF ต�่า หรือท�าธุรกรรมแบบไม่พบหนา้ 

กบั (i) ลูกคา้หรือ (ii) ลูกคา้ท่ีท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวโดยไม่ตอ้งใชม้าตรการการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง 

เก่ียวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น แต่ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าลง  

ซ่ึงประเทศไทยหรือผูมี้หนา้ท่ีรายงานยงัไม่ไดว้เิคราะห์ความเส่ียงอยา่งเพียงพอ

203. ขอ้ 6 ของประกาศ สร. เร่ือง วธีิการแสดงตนของลูกคา้ก�าหนดวา่ เม่ือไม่ไดส้ร้างความสมัพนัธ์ฯ แบบพบหนา้  

ให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD พิจารณาความเส่ียงดา้น ML/TF ของผลิตภณัฑ์หรือบริการทางการเงินท่ีใช้บริการ 

ในระหว่างการด�าเนินความสัมพันธ์ฯ ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง CDD ส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ท่ี มีความเส่ียงต�่ า  ต้องมีข้อมูลขั้ นต�่ าตามท่ีก�าหนดในข้อ 3 ส่วนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีความเส่ียงสูง  

ตอ้งขอขอ้มูลก่อนอนุมติัให้ท�าธุรกรรมคร้ังแรก ขณะท่ีมีการพิจารณาการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั 

ลูกค้าตามระดับความเส่ียงในส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูง แต่ยงัไม่มีการก�าหนดข้อมูลท่ีต้องได้รับ 

ส�าหรับการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ในกฎกระทรวง CDD 

204. บทบญัญติัในกฎกระทรวง CDD ปี 2556 (กล่าวคือการยอมใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ลดระดบัความเขม้ขน้ 

ในการขอข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต�่า) เพ่ือระบุตัวตนของเจ้าของ 

ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง โดยการตรวจสอบไม่ไดอ้า้งอิงแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ อีกทั้งขอ้ก�าหนดในการระบุตวัตน 

และการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเจา้ของผูรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงในเอกสารแนวทาง CDD ของส�านกังาน ปปง.  

ท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น ท�าให้ขาดความชดัเจนเพียงพอตามขอ้ก�าหนดทางเทคนิคขอ้ E.C 10.5 (ตอ้งท�าการระบุตวัตน 

ของเจา้ของผูรั้บประโยชน์ส�าหรับลูกคา้ทุกระดบัความเส่ียง แต่ยอมให้ลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบ 

ขอ้มูลของลูกคา้และเจา้ของผูรั้บประโยชน ์(FATF IN10 (21)) (ขอ้ 16 (3) กฎกระทรวง CDD)

205. เกณฑ์ข้อท่ี 10.19 - กฎกระทรวง CDD สอดคล้องตามมาตรฐาน ในข้อ 23 เป็นข้อก�าหนดทั่วไปว่า 

ในกรณีท่ีไม่สามารถด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ตามขอ้ 19 ไดใ้ห้สถาบนัการเงิน 

ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว  

และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส�านักงาน ปปง. ส่วนในภาคหลกัทรัพย ์ สมาชิกตอ้ง 

ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกคา้หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มูล 

และเอกสารของลูกคา้ และให้รายงานธุรกรรมสงสัยต่อส�านักงาน ปปง. (ขอ้ 32 ของประกาศ ทธ. ท่ี 35/2556 

ก.ล.ต. สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย ขอ้ 4 (2) และ 5.2 ของหนงัสือ บล. ท่ี 219/2558, ขอ้ 25 ของประกาศสมาคม 

บริษทัจดัการลงทุน สจก. ท่ี 1/2550)  
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206. เกณฑ์ข้อท่ี 10.20 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตามขอ้ 13 และ 16 หรือบุคคลใดๆ ตอ้งไม่เปิดเผยหรือกระท�าการใดๆ  

ท่ีอาจท�าให้ลูกค้าหรือบุคคลท่ีสามทราบเก่ียวกับ CDD หรือการรายงานธุรกรรม หรือการแจ้งข้อมูลอ่ืนใด 

ไปยงัส�านกังาน ปปง. เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย (มาตรา 21/1 พ.ร.บ. ปปง.) นอกจากนั้นกฎกระทรวง  

CDD ข้อ 8 ก�าหนดว่าหากสถาบันการเงินสงสัยว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องกับ ML/TF ให้ใช้ความระมัดระวงั 

เป็นพิเศษในการใชก้ระบวนการ CDD หากมีเหตุให้เช่ือไดว้่าการใชก้ระบวนการ CDD จะเป็นการท�าให้ลูกคา้ 

หรือผูท่ี้จะมาเป็นลูกคา้ทราบถึงการด�าเนินการดงักล่าว ผูมี้หน้าท่ีรายงานฯ อาจไม่ด�าเนินการตามกระบวนการ 

ดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมสงสัยต่อส�านักงาน ปปง. ต่อไป ส�าหรับในภาคหลักทรัพย์ เกณฑ์ข้อน้ี 

ผ่านการประเมินในการประเมินมาตรฐานสากลปี 2550 และผลระบุว่าบริษัทต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัพนกังานเปิดเผยหรือกระท�าการใดๆ ให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัธุรกรรมสงสัย หรือการรายงานอย่างอ่ืน 

ใหลู้กคา้หรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งไดท้ราบ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

207. นับตั้ งแต่การประเมินคร้ังท่ีแลว้ ประเทศไทยได้ด�าเนินการหลายอย่างในเร่ืองการด�าเนินการตรวจสอบ 

เ พ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าท่ีส�าคัญๆ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มธุรกิจทั้ งสามกลุ่ม มีสถาบันการเงิน 

ท่ียงัไม่อยู่ในระบบ AML/CFT ของไทยคือ ภาคธุรกิจลิสซ่ิง ซ่ึงส�าคัญมาก นอกจากนั้ น ผูป้ระกอบอาชีพ 

ท่ีท�าธุรกิจทางการเงินซ่ึง FATF ก�าหนดนิยามให้เป็นสถาบนัการเงินนั้น ตามกฎกระทรวง CDD ยงัไม่ก�าหนด 

ใหมี้หนา้ท่ีด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้

208. มีข้อบกพร่องด้านข้อก�าหนดเร่ืองการระบุตัวตนและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

ท่ีเป็นนิติบุคคลและเจ้าของผูรั้บประโยชน์ หลกัเกณฑ์และวิธีการการบริหารความเส่ียงส�าหรับการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ท่ีล่าช้า การจ�าแนกประเภทลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต�่า การสร้างความสัมพนัธ์ 

กบัลูกคา้แบบไม่พบหน้าหรือลูกคา้ท่ีท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวโดยไม่ใช้มาตรการตรวจสอบลูกคา้อย่างเพียงพอ  

ในเร่ืองเหล่าน้ี ขอ้บกพร่องในเร่ืองการแสดงตนและการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน ์

มีน�้ าหนักมากเป็นพิเศษ แต่ขอ้บกพร่องเล็กน้อยในภาพรวมท่ีใช้พิจารณาขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 10 ท�าให้ขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี 10 ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 11 - กำรเกบ็รักษำหลกัฐำน

209. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 10 เดิม 

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเพียงบางส่วนเน่ืองจากสาเหตุหลักคือการขาดข้อบังคับให้จัดเก็บข้อมูล 

ธุรกรรมหรือขอ้มูลการแสดงตน ยกเวน้ในส่วนของธุรกรรมท่ีไดมี้การส่งไปยงัส�านกังาน ปปง. ตาม พ.ร.บ. ปปง.  

หลงัจากนั้น พ.ร.บ. ปปง. ไดเ้พิ่มขอ้บงัคบัเร่ืองการจดัเกบ็ขอ้มูลใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน
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210. เกณฑ์ข้อท่ี 11.1 - มาตรา 22 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท�า 

ธุรกรรมและบนัทึกขอ้เทจ็จริงตามมาตรา 21 เป็นเวลา 5 ปีนบัแต่ไดมี้การท�าธุรกรรมนั้น ค�าวา่ ‘ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน’  

ไม่ได้มีนิยามแยกกันต่างหาก แต่เป็นค�า ท่ีใช้หมายถึงสถาบันการเงินและ DNFBPs ทั้ งหมดท่ีมีหน้าท่ี 

ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยตาม พ.ร.บ. ปปง. กล่าวคือสถาบนัการเงินและ DNFBPs ทั้งหมด 

ตามมาตรา 3 และ 16 ของ พ.ร.บ. ปปง. และกฎกระทรวง ฉ. ท่ี 1 โดยมีการอธิบายขอ้ก�าหนดในการเก็บรักษา 

ข้อมูลเก่ียวกับการท�าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงเพ่ิมข้ึนในข้อ 4 (4) ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง.  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  

พ.ศ. 2559 ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวง CDD และมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

211. เกณฑ์ข้อท่ี 11.2 - มาตรา 22 (1) ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานเกบ็รักษารายละเอียดของลูกคา้ 

เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วนัท่ีมีการปิดบญัชีหรือยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มาตรา 22/1 ยงัก�าหนดดว้ยว่าผูมี้หน้าท่ี 

รายงานต้องเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าเป็นเวลา 10 ปี 

นับแต่วันท่ี มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า  ในข้อ 8  ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง.  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  

พ.ศ. 2559 มีขอ้ก�าหนดท่ีมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึนในเร่ืองการเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ แต่ทั้ง พ.ร.บ. ปปง. และระเบียบฯ ลว้นแต่ไม่ครอบคลุมขอ้ก�าหนดให้เก็บรักษาหนงัสือ 

ติดต่อทางธุรกิจ มีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยในดา้นความครอบคลุมของสถาบนัการเงิน

212. เกณฑ์ข้อท่ี 11.3 - ขอ้ 6 และ 7 ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา 

รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ก�าหนดรูปแบบและระดับ 

รายละเอียดในการเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท�าธุรกรรมและ CDD ซ่ึงขยายไปถึงการเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบั 

ธุรกรรมและบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นเพียงพอในการประมวลธุรกรรมแต่ละรายการเพ่ือประโยชน์ในสืบสวน

สอบสวนและฟ้องร้องด�าเนินคดี

213. เกณฑ์ข้อท่ี 11.4 - ขอ้ 8 ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก็บรักษารายละเอียด 

เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษา 

รายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยั 

เช่ือถือได ้และสามารถน�ากลบัมาใชไ้ดห้รือส่งใหต้ามค�าขอของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

214. ข้อก�าหนดให้เก็บรักษาหนังสือติดต่อทางธุรกิจนับเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ประกอบกับข้อบกพร่อง 

ด้านขอบเขตของสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. อีกเล็กน้อย ดังนั้ นข้อแนะน�าข้อท่ี 11 ของประเทศไทย 

อยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  (largely compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 12 - บุคคลทีม่ีสถำนภำพทำงกำรเมือง 

215. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 6 เดิม 

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สอดคล้อง นับแต่นั้ นมาตรฐานสากลเก่ียวกับบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

กมี็ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก

216. กฎกระทรวง CDD ปี 2556 ก�าหนดนิยามและครอบคลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดของขอ้ก�าหนดเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองอยูใ่นประกาศ 

ส�านกังาน ปปง. เร่ือง แนวทางในการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินและบริหารความเส่ียง 

ด้าน ML/TF (ปี 2556) ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในกฎหมายน้ีบังคับใช ้

ตามกฎหมายได ้(ดูขอ้สรุปขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 10 เร่ืองการมีผลบงัคบัใชข้องกฎกระทรวง CDD) ประกาศส�านกังาน ปปง.  

เร่ือง บุคคลท่ีเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง อธิบายขอบเขตของ “เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง” “สมาชิกครอบครัว”  

และกรอบเวลาในการควบคุมบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองท่ีพน้จากต�าแหน่ง ตามขอ้ 3 ของกฎกระทรวง  

CDD ไดว้างหลกัการท่ีชดัเจนให้ส�านกังาน ปปง. ออกประกาศก�าหนดนิยามของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

ซ่ึงจะรวมถึงการประกาศค�านิยามในขอบข่ายของขอ้ก�าหนดท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย

217. จากการสรุปในข้อแนะน�าข้อท่ี 10 มีข้อบกพร่องในทางเทคนิคในเร่ืองขอบเขตของสถาบันการเงิน 

ท่ีตอ้งด�าเนินการเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองเม่ือเทียบกบัมาตรฐานของ FATF แต่เป็นขอ้บกพร่อง 

เล็กน้อย คณะผูป้ระเมินเห็นว่าสาระท่ีเป็นข้อบกพร่องนั้ นมีเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ก็ยงัถือว่าเป็นจุดอ่อน 

ในการด�าเนินการตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12

218. เกณฑ์ข้อท่ี 12.1 - ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12.1 (ก) นิยามเร่ืองบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองตามกฎหมายไทย 

ครอบคลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองทั้งไทยและต่างชาติ และสอดคลอ้งตามมาตรฐาน FATF 

219. ประเทศไทยก�าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งมีระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือตรวจสอบว่าลูกคา้หรือเจา้ของ 

ผูรั้บประโยชนเ์ป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ตามขอ้ 4 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงิน 

ตอ้งมีนโยบายและกระบวนการ และตอ้งด�าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการเพ่ือบริหารจดัการกบัความเส่ียง 

ดา้น ML/TF รวมทั้งการท�า CDD ในขอ้ 14 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งค�านึงถึงปัจจยัเส่ียง 

ของลูกคา้ รวมทั้งดูว่าลูกคา้หรือผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

หรือไม่ ขอ้ 14 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองจดัเป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง  

มีขอ้บงัคบัใหส้ถาบนัการเงินตอ้งระบุตวัตนของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองและจดัใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง  

ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12.1 (ก)

220. เกณฑข์อ้ท่ี 12.1 (ข) - ขอ้ 15 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

ในการสร้างหรือด�าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง
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221. เกณฑ์ข้อท่ี 12.1 (ค) - ขอ้ 15 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินขอขอ้มูลแหล่งท่ีมาของเงิน 

หรือรายไดข้องลูกคา้ อยา่งไรกต็าม ขอ้น้ีไม่มีความชดัเจนวา่ขยายไปครอบคลุมถึงขอ้ก�าหนดใหต้อ้งด�าเนินมาตรการ 

ตามสมควรเพ่ือให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของความมัง่คัง่หรือไม่ หน่วยงานไทยเห็นว่าขอ้ 19 (5) ของกฎกระทรวง  

CDD ครอบคลุมลกัษณะทางธุรกิจ ซ่ึงส�านักงาน ปปง. ช้ีแจงว่าในภาษาไทยใช้ค �าแปลท่ีตรงความหมายกว่า 

คือ รวมถึง “ข้อมูลทางเศรษฐกิจ” ซ่ึงใกล้เคียงกับแนวคิดเร่ือง “ความมั่งคั่ง” มากกว่า นอกจากนั้ นข้อ 31  
ของประกาศส�านกังาน ก.ล.ต. (ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 เร่ืองมาตรฐานการประกอบธุรกิจ  

โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ และผูป้ระกอบธุรกิจ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) ครอบคลุมถึงทั้ งแหล่งท่ีมาของรายได้และ “สถานะทางการเงิน” ซ่ึงในภาษาไทย 

อาจครอบคลุมมากกวา่องคป์ระกอบของ “ความร�่ ารวย”

222. เกณฑ์ข้อท่ี 12.1 (ง) - ขอ้ 15 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งด�าเนินการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินของลูกคา้ 

ท่ีมีความเส่ียงสูง รวมถึงการเพิม่ความถ่ีในการตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการระบุตวัตน รวมทั้งผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์

ท่ีแทจ้ริง ใหด้�าเนินการตรวจทานแบบเขม้ขน้น้ีอยา่งสม�่าเสมอ

207. เกณฑ์ข้อท่ี 12.2 - ขอ้ก�าหนดเร่ืองบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองใชก้บับุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองไทย 

และต่างชาติอย่างเท่าเทียมกนั ประเทศไทยด�าเนินการเกินขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12.2 (ข) คือในทุกกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองจะใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ในระดับท่ีเขม้ขน้ 

แทนการอา้งอิงบนพื้นฐานความเส่ียงสูงตามท่ีก�าหนดใน 12.2 (ข)

208. เกณฑ์ข้อท่ี 12.3 - นิยามในขอ้ 3 บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ด 

ของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองและมีผลบงัคบักบัคนกลุ่มน้ีเท่ากนั การก�าหนดขอบเขตของค�าว่าครอบครัว 

หรือผูใ้กลชิ้ดปรากฏในประกาศส�านกังาน ปปง. เร่ือง บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง

223. เกณฑ์ข้อท่ี 12.4 - ข้อ 29 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้สถาบันการเงินต้องรวมผูรั้บประโยชน ์

จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นปัจจัยหน่ึงในการประเมินความเส่ียง ในกรณีท่ีผู ้รับประโยชน์ เป็นบุคคล 

ท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือในกรณีท่ีมีการก�าหนดโดยลกัษณะพิเศษหรือโดยทางอ่ืนให้บุคคลท่ีมีสถานภาพ 

ทางการเมืองเป็นผูรั้บประโยชน์ สถาบนัการเงินตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูถื้อกรมธรรม ์

กบัผูรั้บประโยชน์ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองนั้นอย่างเคร่งครัดและให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติั 

การจ่ายตามกรมธรรม์ ในกรณีท่ีสงสัยว่าเป็นการ ML/TF สถาบันการเงินควรพิจารณาส่งรายงานธุรกรรม 

สงสยัไปยงัส�านกังาน ปปง.
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

224. มีข้อบกพร่องเล็กน้อยคือในด้านขอบข่ายท่ีก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของสถาบันการเงินย ังไม่รวมถึง 

เ ร่ืองแหล่งท่ีมาของความมั่งคั่งอย่างครบถ้วน ข้อแนะน�าข้อท่ี 12 ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้อง 

เป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 13 - ธนำคำรตัวแทน

225. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7 เดิม

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง ขอ้บกพร่องส�าคญัคือขาดเร่ืองขอ้ก�าหนดเร่ืองธนาคารตวัแทนส�าหรับภาคธนาคาร  

ต่อมา การควบคุมการธนาคารตัวแทนมีระดับเข้มข้นข้ึนเป็นอย่างมากจากการออกกฎกระทรวง CDD  

ซ่ึงมีมาตรการเพ่ิมเติมใหต้อ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเม่ือสร้างความสัมพนัธ์อยา่งตวัแทน การจดัการเร่ืองการช�าระเงิน 

โดยผา่นบญัชี “โดยตรง” และการหา้มสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั shell bank 

226. ผู ้ประเมินยืนยนัว่าข้อบกพร่องเล็กน้อยในด้านขอบเขตของของสถาบันการเงินภายใต้การก�ากับนั้ น 

ไม่ส�าคญัตามขอ้แนะน�าขอ้น้ี ทั้งบริษทัลิสซ่ิงหรือสหกรณ์ขนาดเลก็ไม่อาจท�าการธนาคารตวัแทนหรือกิจกรรมอ่ืน 

ในลกัษณะน้ีได ้ บริษทัลิสซ่ิงขนาดใหญ่โดยมากจะรวมกลุ่มกบัธนาคารและจะไม่ท�าธุรกิจแบบธนาคารตวัแทน 

แยกต่างหาก

227. เกณฑ์ข้อท่ี 13.1 (ก) และ (ข) - เม่ือเร่ิมความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินตวัแทนสถาบนัการเงิน 

ตอ้งระบุตวัตนและขอขอ้มูลจากสถาบนัการเงินตวัแทน (ขอ้ 19 (1-3)) ซ่ึงก �าหนดให้สถาบนัการเงินตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและตรวจสอบเพ่ือการลงโทษทางการเงิน 

กับบุคคลท่ีถูกก�าหนด สถาบนัการเงินตอ้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินตวัแทนและพิจารณา 

ความน่าเช่ือถือของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการก�ากบัดูแลในดา้น AML/CFT ของสถาบนัการเงินตวัแทนนั้น 

อีกดว้ย (ขอ้ 43 กฎกระทรวง CDD) ขณะท่ีไม่มีขอ้ก�าหนดท่ีชดัเจนในการประเมินการควบคุมสถาบนัการเงินตวัแทน  

สถาบนัการเงินตอ้งพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่ท�าธุรกรรม หากสถาบนัการเงินตวัแทน 

ไม่มีนโยบายดา้น AML/CFT ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของสถาบนัการเงินตวัแทนนั้น

เก่ียวขอ้งกบั ML/TF (ขอ้ 45 กฎกระทรวง CDD) ไม่ชดัเจนวา่การ “ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน”  

ขยายไปถึงการพิจารณาจากข้อมูลช่ือเสียงของสถาบันจากแหล่งข้อมูลเปิด และคุณภาพของการก�ากับดูแล  

รวมทั้งพิจารณาวา่สถาบนัการเงินตวัแทนนั้นถูกด�าเนินการทางกฎหมายอยูห่รือไม่ 

228. เกณฑ์ข้อท่ี 13.1 (ค) และ (ง) - ไม่มีขอ้ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงก่อน 

สร้างความสัมพนัธ์ตวัแทนใหม่ หรือตอ้งมีความเขา้ใจอย่างชัดเจนในดา้นความรับผิดชอบในดา้น AML/CFT  

ของสถาบนัแต่ละแห่ง
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229. เกณฑ์ข้อท่ี 13.2 - กฎกระทรวง CDD ขอ้ 44 ก�าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งด�าเนินการบริหารความเส่ียง 

และตรวจสอบเ พ่ือทราบข้อเท็จจริง เ ก่ียวกับลูกค้า ท่ีท�า ธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเ งินตัวแทน 

เ ม่ือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนประเภทการช�าระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง  

สถาบันการเงินต้องสามารถให้ข้อมูลการบริหารความเส่ียงและข้อมูลการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง 

เก่ียวกบัลูกคา้แก่สถาบนัการเงินตวัแทนตามท่ีร้องขอ ขอ้บญัญติัน้ีไม่บงัคบัให้สถาบนัการเงินตอ้งแน่ใจว่าสถาบนั 

การเงินตวัแทนตอ้งตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีท�าธุรกรรมผา่นบญัชีของสถาบนัการเงินตวัแทน 

และสามารถใหข้อ้มูลการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ตามท่ีร้องขอ

230. เกณฑ์ข้อท่ี 13.3 - สถาบนัการเงินตอ้งปฏิเสธหรือยุติความสัมพนัธ์การธนาคารตวัแทนหรือไม่ท�าธุรกรรม 

กับสถาบนัการเงินตวัแทนท่ีจัดตั้ งโดยได้รับอนุญาตแต่มิได้ตั้ งอยู่ในประเทศท่ีอนุญาต หรือตั้ งอยู่ในประเทศ 
ท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ไม่มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ และไม่อยูใ่นสถานะท่ีไดรั้บการก�ากบัดูแล (ขอ้ 42 กฎกระทรวง CDD)

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

231. ประเทศไทยมีกฎระเบียบตามขอ้นะน�าขอ้ท่ี 13 อยา่งไรกต็าม ขอ้ก�าหนดใหต้อ้งจดัเกบ็ขอ้มูลจากสถาบนัการเงิน 

ตัวแทนยงัไม่เพียงพอส�าหรับการประเมินความเส่ียงและการยอมรับสถาบันการเงินตัวแทนให้ช�าระเงิน 

โดยผา่นบญัชีโดยตรงไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน จากขอ้บกพร่องปานกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 13 ของประเทศไทย 

จดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน  (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 14 - บริกำรโอนเงินหรือโอนมูลค่ำ

232. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 6 เดิม

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเพียงบางส่วน จากการขาดมาตรการบังคับเก่ียวกับ CDD การติดตาม 

ตรวจสอบธุรกรรม หรือการควบคุมภายใน มีข้อสังเกตว่าผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการก�ากับดูแลจ�านวนมาก 

ใหบ้ริการแก่ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

233. การก�ากับดูแลผูใ้ห้บริการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินได้เพ่ิมระดับความเข้มข้นมากข้ึนจากการตรา 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2551

234. เกณฑ์ข้อท่ี 14.1 - บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินในประเทศตอ้งไดรั้บอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (“พระราชกฤษฎีกา”)  

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดผูใ้หบ้ริการ 3 ประเภท (บญัชี ก. ข. ค. ) ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการตามบญัชี ข. หรือ ค. 

ตอ้งเป็นนิติบุคคล ตามบญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกาน้ี ผูใ้ห้บริการตามบญัชี ก. ข. และ ค. ตอ้ง (i) แจง้ให้ทราบ 

(ii) ข้ึนทะเบียน และ iii) ไดรั้บใบอนุญาตจากผูว้า่การ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) (มาตรา 7 - 9 บญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกา)  

บริการของผู ้ให้บริการบัญชี ก. ไม่ตรงตามนิยาม บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินของ FATF  

เน่ืองจากท�าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการช�าระค่าซ้ือสินคา้เฉพาะอย่าง หรือบริการและผลิตภณัฑท่ี์จดัหาให้โดยผูใ้ห้บริการ 

บญัชี ก. เป็นบตัรท่ีใชไ้ดอ้ยา่งจ�ากดั
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235. ส�าหรับบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินระหวา่งประเทศซ่ึงตอ้งขอรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกา 

และพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน และกฎกระทรวง ฉ.13 ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.  

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ในการด�าเนินกิจการบริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ให้บริการต้องแจ้ง  

จดทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาตจาก ธปท. ตามขอ้ 27 ของกฎกระทรวง ฉ. 13 ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

มีขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตจาก ธปท. 

236. เกณฑ์ข้อท่ี 14.2 - ธปท. ในฐานะท่ีเป็นผูจ้ดทะเบียน/ผูมี้อ �านาจออกใบอนุญาต ร่วมมือกบั ตร.ในการระบุ 

ตวัตนผูด้ �าเนินธุรกิจบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินท่ีไม่จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตและลงโทษ 

ผูฝ่้าฝืน ประเทศไทยแสดงให้เห็นไดว้่าทั้งหน่วยงานผูอ้อกกฎและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายพยายามตรวจสอบ 

คดีเอง และหาขอ้มูลจากผูโ้อนเงินจดทะเบียนเพื่อสืบหากรณีการโอนเงินผดิกฎหมายในตลาด

237. มีบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนไม่ (i) แจ้งหรือจดทะเบียนกับและ (ii) ขอใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ในการท�าธุรกรรมช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีระวางโทษจ�าคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท  

(ประมาณ 2,857 เหรียญสหรัฐฯ) และระวางโทษจ�าคุก 2 ปีและปรับ 200,000 บาท (ประมาณ 5,714  เหรียญสหรัฐฯ)  

ตามล�าดับ หากผูก้ระท�าความผิดเก่ียวข้องกับ (i) หรือ (ii) เป็นนิติบุคคล ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

ของนิติบุคคลนั้น (เช่น ผูจ้ดัการหรือตวัแทน) ตอ้งรับผิด เวน้แต่บุคคลดงักล่าวพิสูจน์ไดว้่าตนไม่ทราบเก่ียวกบั 

การกระท�าผิดดังกล่าว หรือไม่มีส่วนร่วมในการกระท�าผิดดังกล่าว (มาตรา 44, 45 และ 46 พระราชบญัญติั 

การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน บญัญติัดว้ยว่า 

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง, ประกาศหรือค�าสั่งท่ีออกตาม พ.ร.บ. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

20,000 บาท (ประมาณ 571 เหรียญสหรัฐฯ) หรือจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ บทลงโทษน้ีไม่เหมาะสม 

และไม่อาจมีผลยบัย ั้งการกระท�าผดิได้

238. ในปี 2555 ประเทศไทยจับกุมนิติบุคคลท่ีท�าธุรกิจบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินรายหน่ึง  

ซ่ึงถูกพิพากษาจ�าคุก 1 เดือน และปรับ 5,000 บาท (142 เหรียญสหรัฐฯ) ณ เดือนธันวาคม 2559 ประเทศไทย 

อยูร่ะหวา่งด�าเนินคดีรวม 3 คดีกบัธุรกิจท่ีสงสัยวา่ใหบ้ริการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งผิดกฎหมาย ทั้ง 3 คดี 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ชดัเจนวา่ประเทศไทยไดใ้ชห้ลกัการลงโทษ

ท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผดิกบับริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินเถ่ือนหรือไม่

239. เกณฑ์ข้อท่ี 14.3 - ผูใ้หบ้ริการบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินทั้งไทยและต่างประเทศตอ้งอยูภ่ายใต ้

การติดตามและการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ของส�านกังาน ปปง. (ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 26) พ.ร.บ. ปปง. ประกอบกบั

กฎกระทรวง ฉ. 1 รวมบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินทั้งไทยและต่างประเทศในนิยามของสถาบนัการเงิน

ซ่ึงตอ้งอยูใ่นก�ากบัดา้น AML/CFT ธุรกิจทั้งสองประเภทตอ้งมีหนา้ท่ีดา้น AML/CFT อยา่งครบถว้นตามท่ีก�าหนดใน 

พ.ร.บ. ปปง. และกฎกระทรวง CDD เป็นตน้ และส�านกังาน ปปง. เร่ิมการก�ากบัดูแลตามความเส่ียงแลว้ นอกจากนั้น 

ธปท. ได้ติดตามและก�ากับดูแลภาคธุรกิจซ่ึงรวมถึงส่วนท่ีนอกเหนือจากด้าน AML/CFT (คุณสมบัติและ 

ความเหมาะสม การเกบ็รักษาเอกสาร เป็นตน้)
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240. เกณฑ์ข้อท่ี 14.4 - พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินก�าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน 

ระหว่างประเทศ (รวมทั้งแต่ละพ้ืนท่ี) ตอ้งขอใบอนุญาตโดยตรง และดงันั้น จึงไม่มีการจดัตั้งเครือข่ายตวัแทน 
แยกออกไป บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด และบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัดท�าธุรกิจบริการการโอนเงิน 

หรือการโอนมูลค่าเงินระหวา่งประเทศอยูบ่า้งโดยมีเครือข่ายหลายแห่ง ตามกฎเกณฑน้ี์ แต่ละสาขาตอ้งขอใบอนุญาต 

ด้วย Western Union เป็นผูใ้ห้บริการเครือข่ายท่ีผูรั้บใบอนุญาตมาใช้บริการ และการใช้ระบบเครือข่ายน้ี 

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้าน AML/CFT Western Union ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริการการโอนเงิน 

หรือการโอนมูลค่าเงินต่างประเทศหรือเป็นตวัแทนและไม่ตอ้งขอใบอนุญาต ประเทศไทยอนุญาตให้ผูใ้ห้บริการ 

การโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเ งินแต่งตั้ งตัวแทนได้ และประกาศ ธปท.ท่ี  สนส. 4/2559 (ปี  2559)  

เร่ือง หลกัเกณฑ์การก�ากับดูแลตวัแทนของผูใ้ห้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก�าหนดให้ผูใ้ห้บริการ 

การโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินในประเทศเก็บรักษารายช่ือตวัแทนท่ีเป็นปัจจุบนัเพ่ือรายงาน ธปท. ทุก 6 เดือน  

และเม่ือมีการร้องขอ

241. เกณฑ์ข้อท่ี 14.5 - ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 4/2559 (ปี 2559) ขอ้ 4.2.1 (1) บริการการโอนเงินหรือการโอน 

มูลค่าเงินในประเทศต้องก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของตัวแทนและบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ ง 

หรือรับสญัญาช่วงโดยตวัแทน ส�าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามระเบียบโดยตวัแทนของตนตอ้งเป็นส่วนหน่ึง 

ในแผนงานดา้น AML/CFT

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

242. ขณะท่ีมีการควบคุมบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินท่ีโดยทัว่ไปถือว่าครบถว้น ยงัมีขอ้บกพร่อง 

เล็กน้อยคือการท่ีประเทศไทยไม่มีการใช้หลักการลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยับย ั้ งการกระท�าผิดได ้

ในกรณีการด�าเนินธุรกิจบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเป็นขอ้บกพร่องเลก็นอ้ย  

ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 14 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่15 - เทคโนโลยใีหม่

243. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 8 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง เน่ืองจากการขาดขอ้บงัคบั นบัตั้งแต่การประเมินมาตรฐานสากลคร้ังท่ีแลว้  

ประเทศไทยออกประกาศส�านกังาน ปปง. เร่ือง แนวทางในการก�าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่  

หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่” (“ประกาศส�านกังาน ปปง. เร่ืองผลิตภณัฑ/์เทคโนโลยใีหม่”) ประกาศส�านกังาน ปปง.  

รวมถึงระเบียบท่ีผลบงัคบัตามกฎหมายตามขอ้ 5 ของกฎกระทรวง CDD ท่ีก�าหนดว่ามาตรการนั้นให้เป็นไป 

ตามแนวทางท่ีส�านกังาน ปปง. ก�าหนด
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244. ส�าหรับภาคธนาคาร ธปท. ไดแ้กไ้ขแนวทาง “ประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 7/2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับฝากเงิน 

หรือการรับเงินจากประชาชน” ในเดือนกรกฎาคม 2559 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัการเงินให้บริการทางการเงิน 

อยา่งมีประสิทธิผลโดยใชน้วตักรรมต่างๆ ตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีสมควรตามประกาศฯ น้ี การเปิดบญัชี 

เพ่ือรับเงินฝากหรือรับเงินจากลูกคา้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือวธีิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในประกาศฯ น้ี 

ถือวา่เป็นการบริการผา่นช่องทางใหม่ซ่ึงสถาบนัการเงินตอ้งยืน่เร่ืองถึง ธปท. เพื่อพิจารณา

245. ในระยะสองสามปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยออกผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจ32 ผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ 

หลายประเภท

246. เกณฑ์ข้อท่ี 15.1 - ขอ้ 4 และ 5 ในกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD ด�าเนินการ 

ตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรส�าหรับการประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง ML/TF  

ทั้งน้ีรวมถึงมาตรการในการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดก่อนเสนอเทคโนโลยีใหม่, บริการใหม่หรือผลิตภณัฑ ์

ใหม่ ประกอบกบัประกาศส�านกังาน ปปง. เร่ืองผลิตภณัฑใ์หม่และการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงก�าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ี 

รายงาน CDD วางระเบียบภายในในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้าน ML/TF ก่อนการน�าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์/การบริการใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผู ้มีหน้าท่ีรายงานฯ  

ตอ้งก�าหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพฒันามาตรการบรรเทาความเส่ียงส�าหรับการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หรืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ (ข้อ 2 ประกาศส�านักงาน ปปง.เร่ืองผลิตภัณฑ์ใหม่ 

และการใชเ้ทคโนโลยใีหม่) 

247. การท�างานร่วมกันระหว่างส�านักงาน ปปง. กับ ธปท. ช่วยระบุและประเมินความเส่ียงด้าน ML/TF  

(ดว้ยวิธีการอนัจ�ากดัอยูบ่า้ง) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการท�าธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งกลไกใหม่ๆ  

ในการใหบ้ริการ และการใชเ้ทคโนโลยใีหม่หรือท่ีก�าลงัพฒันาส�าหรับผลิตภณัฑใ์หม่และท่ีมีอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม  

การร่วมมือน้ีไม่ไดด้�าเนินการอยา่งสม�่าเสมอหรือครบถว้น ธปท. ก�าหนดใหธ้นาคารตอ้งขออนุมติัก่อนใชร้ะบบใหม่ใดๆ  

หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ในระหวา่งการขออนุมติั ธปท. และส�านกังาน ปปง. จะมีการหารือกบัสถาบนัการเงิน

และผูใ้หบ้ริการทางการเงิน (เช่น ผูใ้หบ้ริการช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์) 

248. เกณฑ์ข้อท่ี 15.2 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งวางระเบียบภายในในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงเก่ียว

กบั ML/TF ก่อนการน�าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ และการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งตอ้งก�าหนด

แผนในการตรวจทาน ทบทวน และพฒันามาตรการบรรเทาความเส่ียงส�าหรับการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรือ

อุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ (ขอ้ 4 กฎกระทรวง CDD และขอ้ 2 ประกาศส�านกังาน ปปง. เร่ือง

ผลิตภณัฑใ์หม่และการใชเ้ทคโนโลยใีหม่)

32 ผลิตภณัฑใ์หม่หรือแนวปฏิบติัทางธุรกิจใหม่ๆท่ีใชเ้ทคโนโลยใีหม่รวมถึงบริการ Virtual Teller Machine (VTM) (เป็นเคร่ืองอตัโนมติัในการท�าธุรกรรม 

 ทางการเงิน) รวมทั้งการเปิดบญัชีผา่นระบบ video call ของธนาคาร) ท่ีธนาคารต่างๆ ของไทยเสนอ (ในปี 2558) Samsung Pay (เป็นกระเป๋าเงินดิจิทลั 

 ท่ีออกใหม่ในเดือนตุลาคม 2559) และ PromptPay (ระบบช�าระเงินระหวา่งธนาคารแบบใหม่ออกในเดือนมกราคม 2560)
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

249. ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งประเมินและแกไ้ขความเส่ียง ML/TF จากการใชเ้ทคโนโลยีใหม่และผลิตภณัฑ ์ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่ได้ประเมินความเส่ียงท่ี เ ก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ให้สมบูรณ์ครบถ้วน  

มีขอ้บกพร่องในดา้นขอบข่ายของสถาบนัการเงินอยู่เล็กน้อย จากขอ้บกพร่องเล็กน้อยดงักล่าว ท�าให้ขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี 15 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 16 - กำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์

250. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 7 เดิม 

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สอดคลอ้งเน่ืองจากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัใดๆ เพ่ือก�ากบัการโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนอกเหนือจากระเบียบตามระบบ BAHTNET ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 7  

อยา่งสมบูรณ์ ในกฎกระทรวง CDD ประเทศไทยมีขอ้ก�าหนดเร่ืองการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ในขอ้ 33 - 40

251. เกณฑ์ข้อท่ี 16.1 - ขอ้ 33 ของกฎกระทรวง CDD เกือบเป็นกระจกสะทอ้นขอ้ก�าหนดในเกณฑ์ขอ้ท่ี 16.1  

ตามข้อ 33 และ 34 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดว่ากรณีท่ีมีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขา้มประเทศส�าหรับลูกคา้ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทข้ึนไป (ประมาณ 1,428 เหรียญสหรัฐฯ) สถาบนัการเงิน 

ผูส่้งค�าสั่งโอนและสถาบนัการเงินผูรั้บค �าสั่งโอนตอ้งจดัให้ค �าสั่งโอนมีขอ้มูลลูกคา้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ 
ขอ้มูลไม่ใชก้บัลูกคา้ผูส้ัง่โอนท่ีไม่ใช่ลูกคา้ของสถาบนัการเงินผูส้ัง่โอน 

252. เกณฑ์ข้อท่ี 16.2 - ขอ้ 33 ก�าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งมีหมายเลขบญัชีของลูกคา้ผูส้ั่งโอนหรือหมายเลข 

อา้งอิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รายการโอนเงินตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลผูโ้อนถูกตอ้งตามท่ีก�าหนดและขอ้มูลผูรั้บโอน 

ท่ีครบถว้นท่ีสามารถใชติ้ดตามร่องรอยทางการเงินในประเทศของผูรั้บโอนได้

253. เกณฑ์ข้อท่ี 16.3 - ประเทศไทยก�าหนดเพดานขั้นต�่า 50,000 บาท (ประมาณ 1428 เหรียญสหรัฐฯ) ข้ึนไป  

ตามข้อ 33 ของกฎกระทรวง CDD ไม่มีบทบัญญัติในระเบียบใดๆ เก่ียวกับธุรกรรมท่ีมูลค่าต�่ากว่าเพดาน  

ค�าสั่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินยอมให้ตวัแทนในการโอนเงินรับอนุญาตโอนเงิน 

ต่างประเทศได้ไม่เกิน 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับช่วยเหลือครอบครัว เดินทาง ศึกษา หรือค่าใช้จ่าย 

ในการบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีเอกสารสนบัสนุนรับรองค่าใชจ่้ายนั้นตอ้งไดม้าจากลูกคา้, และตวัแทนจะตอ้งส่งรายงาน 

การโอนเงินระหว่างประเทศ (ในฐานะสถาบนัการเงินผูส่้งค�าสั่งโอน) ท่ีมีรายละเอียดบางประการ รวมทั้งช่ือ  

หมายเลขบตัรแสดงตน และท่ีอยูข่องลูกคา้ (คือลูกคา้ผูส้ัง่โอน) และช่ือ ท่ีอยูข่องผูรั้บเงิน โดยไม่รวมหมายเลขบญัชี

หรือหมายเลขอา้งอิงต่างๆ ของผูรั้บเงิน (ขอ้ 11 (2) และ 13 ค�าสั่งพนักงานเจา้หน้าท่ี ระเบียบและแนวปฏิบติั 

เก่ียวกบัการด�าเนินการของตวัแทนในการโอนเงินรับอนุญาต)
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254. เกณฑ์ข้อท่ี 16.4 - ไม่มีขอ้ก�าหนดท่ีชดัแจง้ใหส้ถาบนัการเงินผูส่้งค�าสัง่โอนตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้

เม่ือสงสยัวา่เป็น ML/TF ในกรณีท่ีส่งเงินไม่เกินจ�านวนท่ีก�าหนด ทั้งน้ี ตามขอ้ 34 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้

สถาบนัการเงินตอ้งด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือระบุตวัตนของลูกคา้ก่อนส่งค�าสัง่โอนเงินไปยงัสถาบนัการเงินผูรั้บค�าสัง่

โอน แต่บทบญัญติัขอ้น้ีใชบ้งัคบักบัธุรกรรมท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป

255. เกณฑ์ข้อท่ี 16.5 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลของลูกคา้ผูส้ัง่โอน (ช่ือ หมายเลขบญัชี หมายเลข

บตัรอา้งอิง และท่ีอยู่) และขอ้มูลของผูรั้บเงิน (ไดแ้ก่ ช่ือและหมายเลขบญัชี) ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายในประเทศส�าหรับธุรกรรมท่ีมีมูลค่าเกิน 50,000 บาทข้ึนไป แต่ไม่บงัคบักบัธุรกรรมท่ีต�่ากว่าวงเงินขั้นต�่า 

ดงักล่าว

256. เกณฑ์ข้อท่ี 16.6 - ขอ้ 35 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้สถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนส่งและรับขอ้มูล 

ลูกคา้ตามท่ีก�าหนดในขอ้ 33 ของกฎกระทรวง CDD ในค�าสั่งการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เวน้แต่เม่ือสถาบนั 

การเงินผูรั้บค�าสั่งสามารถไดรั้บขอ้มูลนั้นโดยวิธีอ่ืน ขอ้ 35 ยงัไดก้ �าหนดว่าในกรณีท่ีสถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่ง 
โอนร้องขอหรือไดรั้บค�าสั่งจากส�านักงาน ปปง. ให้สถาบนัการเงินผูส่้งค�าสั่งโอนจดัหาและส่งขอ้มูลของลูกคา้ 

ท่ียงัไม่ไดส่้งแก่สถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนหรือส�านกังาน ปปง. แลว้แต่กรณีภายในสามวนัท�าการ บทบญัญติั 

ขอ้น้ีเพียงแต่ยอมให้ส�านักงาน ปปง. เขา้ถึงขอ้มูลท่ีส่งมาพร้อมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ  

แต่หน่วยงานอ่ืนๆ ไม่อาจเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะน้ีได ้

257. เกณฑ์ข้อท่ี 16.7 - มาตรา 22 ของพ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินเกบ็รักษาขอ้มูลลูกคา้เป็นเวลาหา้ปี

258. เกณฑ์ข้อท่ี 16.8 - ไม่มีขอ้ก�าหนดห้ามสถาบนัการเงินผูส่้งค�าสั่งโอนท�าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดในเกณฑข์อ้ท่ี 16.1 - 16.7

259. เกณฑ์ข้อท่ี 16.9 - ขณะท่ีมีขอ้ก�าหนดใชก้บัสถาบนัการเงินตวักลาง แต่ไม่มีบทบญัญติัเฉพาะท่ีก�าหนดให ้

สถาบนัการเงินตวักลางตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลผูส้ั่งโอนและผูรั้บเงินท่ีส่งไปพร้อมกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขา้มประเทศตอ้งส่งไปตลอดสายการโอนเงิน

260. เกณฑ์ข้อท่ี 16.10 - ในกรณีท่ีมีข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค�าสั่งโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ ท�าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามท่ีได้รับมาจากสถาบันการเงิน 

ผูส่้งค�าสั่งโอนตน้ทาง ขอ้ 36 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดว่าสถาบนัการเงินตวักลางตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล 

ตามค�าสัง่โอนเงินไวเ้ป็นเวลาหา้ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บค�าสัง่โอนเงินนั้น อยา่งไรกต็าม ไม่มีขอ้ก�าหนดใหต้อ้งเกบ็ขอ้มูล 

เป็นเวลาหา้ปีจากสถาบนัการเงินตวักลางอ่ืน ซ่ึงถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

261. เกณฑ์ข้อท่ี 16.11 - วรรค 3 ของขอ้ 36 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงินตวักลางตอ้งมีมาตรการ

ในการตรวจสอบการรับค�าสัง่โอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ขา้มประเทศท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูส่้งค�าสัง่โอนและลูกคา้ผูรั้บเงิน 

ไม่ครบถว้น
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262. เกณฑ์ข้อท่ี 16.12 - วรรค 4 ของขอ้ 36 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดว่า ในกรณีท่ีค�าสั่งโอนเงินมีขอ้มูล 

ของลูกคา้ผูส่้งค�าสัง่โอนเงินหรือผูรั้บเงินไม่ครบถว้น สถาบนัการเงินตวักลางตอ้งมีแนวทางปฏิบติัซ่ึงออกตามนโยบาย 

การบริหารความเส่ียง ML/TF โดยก�าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงบัการส่งค�าสัง่ดงักล่าวและก�าหนดมาตรการ 

ในการติดตามขอ้มูลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไม่ครอบคลุมวิธีพิจารณาว่า 

เม่ือไรจึงจะท�าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

263. เกณฑ์ข้อท่ี 16.13 - สถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนเงินตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค�าสั่งโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ขา้มประเทศท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูส่้งค�าสั่งโอนและลูกคา้ผูรั้บเงินไม่ครบถว้นโดยอาจรวมถึง 

มาตรการตรวจสอบในขณะรับค�าสั่ง ในระหว่างด�าเนินการตามค�าสั่งหรือหลังจากด�าเนินการตามค�าสั่งแล้ว  
(ขอ้ 37 ของกฎกระทรวง CDD) อย่างไรก็ตามไม่มีค�าแนะน�าอย่างละเอียดว่าปัจจัยเส่ียงใดท่ีสถาบนัการเงิน 

ควรพิจารณาหลงัจากด�าเนินการตามค�าสัง่แลว้

264. เกณฑ์ข้อท่ี 16.14 - ตามขอ้ 38 ของกฎกระทรวง CDD สถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนเงินตอ้งด�าเนินการ 

ตรวจสอบเพ่ือระบุตวัตนของลูกคา้ผูรั้บเงินก่อนจ่ายเงินตามค�าสั่งโอนในกรณีท่ีไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน  

ส�าหรับมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน 

เป็นเวลาหา้ปี อยา่งไรกต็าม หากผูรั้บเงินไม่ใช่ลูกคา้ของสถาบนัการเงินผูรั้บค�าสัง่โอน กไ็ม่ก�าหนดใหส้ถาบนัการเงิน 

ตอ้งเกบ็รักษารายละเอียดขอ้มูล 

265. เกณฑ์ข้อท่ี 16.15 - ในกรณีท่ีมีการรับค�าสั่งโอนเงินซ่ึงมีขอ้มูลของผูส่้งค�าสั่งโอนเงินหรือลูกคา้ผูรั้บเงิน 

ไม่ครบถว้น สถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนเงินตอ้งมีแนวทางปฏิบติัซ่ึงออกตามนโยบายการบริหารความเส่ียง 

ด้าน ML/TF โดยก�าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค�าสั่งดังกล่าว และก�าหนดมาตรการ 

ในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นโยบายและกระบวนการดังกล่าวน้ีไม่ครอบคลุมวิธีการ 

พิจารณาวา่เม่ือไรจึงจะด�าเนินการโอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้(ขอ้ 39 ของกฎกระทรวง CDD)

266. เกณฑ์ข้อท่ี 16.16 - ผูใ้ห้บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินท่ีให้บริการช�าระเงินระหว่างประเทศ 

จดัเป็นสถาบนัการเงินตามขอ้ 2 ของกฎกระทรวง ฉ. 1 (2543) ขณะท่ีผูบ้ริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน 

ท่ีให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจดัเป็นผูป้ระกอบอาชีพตาม ม.16 (9) ของ พ.ร.บ. ปปง.  

และดังนั้ น  บ ริการการโอนเ งินหรือการโอนมูลค่ า เ งิน เหล่า น้ี จึ งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดทั้ งหมด  

รวมทั้งขอ้ก�าหนดเร่ืองการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง CDD

267. เกณฑ์ข้อท่ี 16.17 - ขอ้ 40 ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD รวมทั้งผูบ้ริการ 

การโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงินตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้มูลเก่ียวกบัการท�าธุรกรรมของลูกคา้ผูส่้งค�าสั่งโอน 

และลูกคา้ผูรั้บเงินเพ่ือทราบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยและตอ้งพิจารณารายงานต่อส�านักงาน ปปง.  

หรือไม่
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268. เกณฑ์ข้อท่ี 16.18 - สถาบนัการเงินทุกแห่งมีหนา้ท่ีด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนด 

รวมทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก�าหนดใน พ.ร.บ. ปกอ. (ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 6)  

ส�านกังาน ปปง. มีหนา้ท่ีในการสร้างความตระหนกั ติดตามก�ากบัการปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั้งในระหวา่งการบริการ 

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และก�ากับดูแลของส�านักงาน ปปง. เน้นท่ีการตรวจสอบธุรกรรม 

รวมทั้งการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

269. มีข้อก�าหนดให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าผูส้ั่งโอนแต่ไม่ใช้กับผูส้ั่งโอนท่ีไม่ใช่ลูกค้า ไม่มีบทบัญญัติ 

ส�าหรับธุรกรรมท่ีมีมูลค่าต�่ ากว่าวงเงินท่ีก�าหนด ข้อก�าหนดให้เก็บรักษาข้อมูลของผู ้สั่งโอนและผู ้รับเงิน 

ใชก้บัผูท่ี้เป็นลูกคา้ของสถาบนัการเงินผูส่้งค�าสั่งโอนและสถาบนัการเงินผูรั้บค�าสั่งโอนเท่านั้น ไม่มีขอ้ก�าหนด 

หา้มสถาบนัการเงินท�าธุรกรรมหากสงสัยวา่เก่ียวขอ้งกบั ML/TF สถาบนัการเงินผูส่้งค�าสั่งโอนและสถาบนัการเงิน 

ผูรั้บค�าสั่งโอนตอ้งมีนโยบายและกระบวนการในการจดัการกับกรณีท่ีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีขอ้มูล 

ไม่ครบถว้น แต่หลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าวไม่รวมถึงการพิจารณาว่าเม่ือไรจึงจะโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้ ส�าหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศก็ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะให้สถาบันการเงินตัวกลาง 

ต้องมัน่ใจว่าขอ้มูลของผูส้ั่งโอนและผูรั้บเงินได้ไปพร้อมกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากขอ้บกพร่อง 

ปานกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 16 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  17 - กำรพึง่พำบุคคลทีส่ำม

270. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 9 เดิม  

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สอดคล้อง ระเบียบเก่ียวกับการใช้ผูแ้นะน�าบุคคลท่ีสามมีอยู่เพียงภาคหลกัทรัพย ์

แต่ต่อมา กฎกระทรวง CDD ท่ีออกใหม่ภายหลงัไดแ้กข้อ้บกพร่องน้ี 

271. เกณฑ์ข้อท่ี 17.1 - ขอ้ 47 ของกฎกระทรวง CDD ให้สถาบนัการเงินพ่ึงพาบุคคลท่ีสามในการตรวจสอบ 

เพื่อระบุตวัตนลูกคา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 17

272. เกณฑ์ข้อท่ี 17.2 - ขอ้ 47 (4) ของกฎกระทรวง CDD ก�าหนดให้สถาบนัการเงินเม่ือพ่ึงพาบุคคลท่ีสาม 

ท่ีมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของหลายประเทศ ใหมี้การพิจารณาความน่าเช่ือถือของประเทศนั้นๆ จากระดบัความเส่ียง 

ดา้น ML/TF
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273. เกณฑข์อ้ท่ี 17.3 - ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามเป็นสถาบนัการเงินในกลุ่มหรือในเครือเดียวกนักบัสถาบนัการเงิน 

ท่ีพ่ึงพาและกลุ่มสถาบนัการเงินดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้,  

การเก็บรักษาขอ้มูลหลกัฐาน, และปฏิบติัตามขอ้ 49 - 51 (การควบคุมภายในและนโยบายส�าหรับส�านักงาน 

ต่างประเทศ สาขา หรือบริษทัในเครือ) และการปฏิบติัดงักล่าวไดรั้บการก�ากบัดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงาน 

ท่ีมีอ �านาจใหถื้อวา่สถาบนัการเงินไดด้�าเนินการตามขอ้ 47 (3) และ (4) โดยผา่นกลุ่มสถาบนัการเงินของตนแลว้

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

274. ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 17 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์ (compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 18 - กำรควบคมุภำยในและสำขำและบริษทัในเครือในต่ำงประเทศ

275. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 15 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน และขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 22 ไม่สอดคลอ้ง หลงัจากนั้นประเทศไทย 

ไดอ้อกกฎกระทรวง CDD ใหค้รอบคลุมขอ้ก�าหนดส่วนน้ีหลายประการ

276. เกณฑ์ข้อท่ี 18.1 - ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD ต้อง (i) ก�าหนดแผนในการพฒันาและปรับปรุงนโยบาย 

และระเ บียบวิ ธีการส�าห รับการประเ มินและบริหารความเ ส่ียงด้าน  ML/TFและก�าหนดให้ มีกลไก 

ในการตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระเพ่ือตรวจสอบระบบการด�าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ii) ต้องก�าหนดขั้นตอนในการจ้างพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานภายใต ้

นโยบายหรือมาตรการด้าน AML/CFT ท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้ งการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม 

อย่างต่อเน่ือง (iii) ต้องก�าหนดให้มีพนักงานระดับบริหารเพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ไม่มีข้อก�าหนดท่ีชัดแจ้งหรือแผนงาน 

ท่ีเป็นทางการเพ่ือด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองเพ่ือให้พนักงานมีมาตรฐานสูงอย่างแท้จริง  

หรือท่ีรวมถึงประเภทและมาตรการท่ีจะด�าเนินการนั้ นต้องเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงความเส่ียงด้าน ML/TF  

และขนาดของธุรกิจ (ข้อ 48 กฎกระทรวง CDD) ไทยยงัมีข้อบกพร่องในด้านขอบข่ายของสถาบันการเงิน 

อยูเ่ลก็นอ้ย

277. เกณฑ์ข้อท่ี 18.2 - ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งก�าหนดใหส้�านกังานหรือสาขาหรือบริษทัในเครือท่ีตนถือหุน้ 

ใหญ่ ท่ีตั้ งอยู่ ในต่างประเทศปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเ ส่ียงด้าน ML/TF และตรวจสอบ 

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีตามความเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ และอาจก�าหนด 

มาตรการในการร่วมใชข้อ้มูลหรือส่งขอ้มูลให้แก่ส�านักงานหรือสาขาหรือบริษทัในเครือท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

เพ่ือด�าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรการป้องกัน นโยบายต่างๆ ดังกล่าวควรรวมถึงข้อมูล CDD  

และการบริหารความเส่ียง ML/TF รวมทั้ งข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าการท�าธุรกรรมความเคล่ือนไหวทางการเงิน 

ของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของลูกค้ารวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับ 

จากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด (ข้อ 49 กฎกระทรวง CDD) อย่างไรก็ตามไม่มีข้อก�าหนด 
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เฉพาะเก่ียวกับการปฏิบัติตามในระดับกลุ่ม การตรวจสอบ และ/หรือหน้าท่ีในด้าน AML/CFT ของข้อมูล  

และเป็นขอ้บกพร่องในดา้นนโยบายระดบักลุ่มธุรกิจตามท่ีก�าหนดในมาตรฐาน (คือ IN 18 (4) ของขอ้แนะน�า  

FATF ก�าหนดว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในระดับกลุ่ม การตรวจสอบและ/หรือหน้าท่ีด้าน AML/CFT  

ควรไดรั้บขอ้มูลลูกคา้ บญัชี และขอ้มูลธุรกรรมจากสาขาและบริษทัในเครือเพ่ือวตัถุประสงค์ดา้น AML/CFT  

ตลอดจนตอ้งมีการเกบ็รักษาความลบั การใชข้อ้มูลท่ีรับ-ส่งใหก้นัเป็นอยา่งดี)

278. เกณฑ์ข้อท่ี 18.3 - กฎกระทรวง CDD ขอ้ 50 ก�าหนดว่าในกรณีท่ีมาตรการการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินของประเทศท่ีส�านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินตั้ งอยู่มีความเข้มงวด 

แตกต่างจากมาตรการการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ให้ส�านกังานหรือสาขาหรือบริษทั 

ในเครือท่ีอยู่ในต่างประเทศถือปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมายท่ีเขม้งวดกว่า ในกรณีท่ีส�านักงานหรือสาขา 

หรือบริษทัในเครือไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศท่ีตั้งอยูไ่ด ้ ให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD  

พิจารณาเพ่ือยติุการด�าเนินกิจการของส�านกังานหรือสาขาหรือบริษทัในเครือดงักล่าว มาตรการตามประกาศ ธปท. 

และส�านักงาน ก.ล.ต. และเง่ือนไขผูกพนัในการออกใบอนุญาตก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานตอ้งแจง้หน่วยงาน 

ก�ากับในประเทศทราบเม่ือมีข้อกังวลเก่ียวกับการด�าเนินมาตรการ AML/CFT ของสาขาหรือบริษทัในเครือ 

ท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีข้อบกพร่องเล็กน้อยเก่ียวกับมาตรการท่ีก�าหนดให้มีขั้นตอนเพ่ิมเติมในการบริหาร 

ความเส่ียง

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

279. มีมาตรการสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ขอ้ท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในผูมี้หน้าท่ีรายงาน แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง 

เล็กน้อยในดา้นขอบข่ายของพนัธะหน้าท่ีในการตรวจสอบแบบกลุ่มธุรกิจ (group wide) และมาตรการเพ่ิมเติม 

ท่ีต้องมีเพ่ือจัดการความเส่ียง ML/TF ในกรณีท่ีมีการบ่งช้ีข้อควรระวงัเก่ียวกับสาขาต่างประเทศหรือบริษทั 

ในเครือ ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 18 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 19 - ประเทศทีม่ีควำมเส่ียงสูง

280. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 21 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง เน่ืองจากขาดการก�าหนดพนัธะหนา้ท่ีท่ีมีผลบงัคบั

281. เกณฑ์ข้อท่ี 19.1 - ประกาศส�านักงาน ปปง. เร่ืองแนวทางในการก�าหนดปัจจัยเพ่ือพิจารณาความเส่ียง 

ของลูกคา้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ (8/11/2556) (“ประกาศประเทศเส่ียงสูง”) ก �าหนดแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในขอ้ 2 ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งประเมินความเส่ียง ขณะท่ีขอ้ 12 ก �าหนดใหท้�า CDD แบบเขม้ขน้ 

เม่ือความเส่ียงนั้นเป็นความเส่ียงสูง โดยขอ้ 3 และ 4 ของประกาศส�านักงาน ปปง. (8/11/2556) ก�าหนดปัจจยั 

ในการพิจารณาเพ่ือจดักลุ่มพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงดา้น ML/TF ในขอ้ 3 (ปัจจยัความเส่ียง ML/TF  

สูงท่ีระบุในข้อ 3 เป็นประเทศท่ีมีรายช่ือในประกาศสาธารณะของ FATF ขณะท่ีข้อ 4 ก �าหนดให้พ้ืนท่ี 

ตามประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน และพ้ืนท่ีท่ีส�านักงาน ปปง. ประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงสูงด้าน ML/TF ดังนั้น  

ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD ตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้อย่างเขม้ขน้ตามขอ้ 12 ของกฎกระทรวง CDD  
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(รวมทั้ ง รับข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เช่น แหล่งรายได้ ว ัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ในสถานการณ์เส่ียงสูง ขอรับการอนุมัติจากผูบ้ริหารระดับสูง เพิ่มความถ่ีในการตรวจสอบและตรวจทาน 

ขอ้เท็จจริงของตวัตนลูกคา้และผูรั้บประโยชน์) ไม่มีมาตรการเฉพาะเก่ียวกบัว่าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั 

ลูกค้าอย่างเข้มข้นควรต้องเหมาะสมกับความเส่ียงหรือไม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท�าธุรกรรม 

กบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจากประเทศท่ี FATF เรียกร้องให้เฝ้าระวงั (ขอ้ 12 และ 15 กฎกระทรวง CDD)  

ประกาศส�านักงาน ปปง. (8/11/2556) จึงยอมให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD พิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจเปล่ียนระดบั 

ของความเส่ียงของพื้นท่ีหรือประเทศท่ีจดัอยูต่ามมาตรการขอ้ 3

282. เกณฑ์ข้อท่ี 19.2 - ส�านกังาน ปปง. ไดอ้อกประกาศประเทศเส่ียงสูงซ่ึงก�าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน CDD  

ตอ้งบริหารความเส่ียงดา้น ML/TF กบัลูกคา้ทุกราย, มีมาตรการ CDD ท่ีเหมาะสม และจดัพ้ืนท่ีหรือประเทศ 

ตามบญัชีรายช่ือของประกาศสาธารณะของ FATF ท่ีไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลของ FATF  

หรือพ้ืนท่ีตามท่ีก�าหนดในข้อ 4 และ 5 ของประกาศประเทศเส่ียงสูงเป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียง 

ดา้น ML/TF สูงในแง่ของการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้เส่ียงสูงอย่างเขม้ขน้ ผลจากประกาศ 

ดงักล่าวท�าใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน CDD ตอ้งใชม้าตรการ CDD อยา่งเขม้ขน้ (ขอ้ 14 (2) และ 15 กฎกระทรวง CDD)  

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้ออกประกาศใดๆ เพ่ือข้ึนบญัชีรายช่ือพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง 

ในดา้น ML/TF และไม่มีมาตรการตอบโตอ่ื้นใดเพื่อลดความเส่ียง

283. เกณฑ์ข้อท่ี 19.3 - ไม่มีมาตรการเพ่ือให้สถาบนัการเงินไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงขอ้ห่วงใยเก่ียวกบัความอ่อนแอ 

ของระบบ AML/CFT ของประเทศอ่ืน ส�านกังาน ปปง. ไดน้�ารายช่ือประเทศเส่ียงตามประกาศ FATF น�าเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของส�านักงาน ปปง. เท่านั้ น ส�านักงาน ปปง. แจ้งว่าส�านักงานฯ ได้มีการหยิบยกเร่ืองประเทศ 

ท่ีมีความเส่ียงสูงข้ึนหารือในระหว่างการออกเผยแพร่ความรู้เพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานทราบรายช่ือประเทศเส่ียงสูง 

ท่ีเป็นปัจจุบนั 
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

284. แมว้่าประเทศไทยมีมาตรการเฉพาะในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้อย่างเขม้ขน้ แต่มาตรการนั้น 

ไม่ไดป้ฏิบติัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงและยงัขาดมาตรการอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเส่ียง ประเทศไทยขาดมาตรการ 

ท่ีสม�่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผูมี้หน้าท่ีรายงานทราบถึงขอ้ห่วงใยเก่ียวกบัความอ่อนแอของระบบ AML/CFT  

ของประเทศอ่ืน จากขอ้บกพร่องปานกลาง ท�าให้ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 19 ของประเทศไทยจดัอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้ง 

เพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 20 - กำรรำยงำนธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย

285. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 13 เดิม  

และขอ้แนะน�าพิเศษขอ้ท่ี 4 ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน เหตุผลหลกัคือการท่ีสถาบนัการเงิน 

บางประเภทอยู่นอกบังคบัของ พ.ร.บ. ปปง. จึงไม่ต้องรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย มีข้อบกพร่อง 

เ ร่ืองมูลฐานฟอกเงินไม่ครบ ข้อขาดตกบกพร่องเร่ืองพันธะหน้าท่ีเ ก่ียวกับธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั TF และการไม่มีกฎเกณฑใ์ห้ตอ้งรายงานการพยายามท�าธุรกรรม ต่อมาประเทศไทยไดมี้การแกไ้ข  

พ.ร.บ. ปปง. และ พ.ร.บ. ปกร. เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้

286. เกณฑ์ข้อท่ี 20.1 - มาตรา 13 (3) และ 14 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก �าหนดใหส้ถาบนัการเงินรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

ต่อส�านกังาน ปปง. เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ธุรกรรมนั้นเป็น:

 (ก) การท�าธุรกรรมเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ปปง. หรือ

 (ข) เป็นธุรกรรมท่ีเ ก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน TF 

  ไม่วา่จะเป็นการท�าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และใหร้วมถึงการพยายามท�าธุรกรรมดงักล่าวดว้ย

287. หน่วยงานไทยยืนยนัว่าค�านิยามครอบคลุมการด�าเนินการใดๆ กบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิด 

มูลฐานหรือ TF แต่ก็ยงัคงมีช่องว่างท่ีเกิดจากการขาดความครอบคลุมไปถึงมูลฐานความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบ 

ขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานและความผิดเก่ียวกบัภาษี ควรสังเกตวา่กฎหมาย ปกอ. ใหม่ (ปี 2559) ก�าหนดใหต้อ้งรายงาน 

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีเ ก่ียวข้องกับ PF เสริมกับกรอบพันธกิจด้านการยึด/อาย ัดทรัพย์สินใหม่ 

ท่ีกล่าวถึงในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 7

288. ขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยในการก�าหนดใหT้F เป็นความผดิอาญาตามท่ีระบุในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 5 ท�าใหเ้กิดขอ้จ�ากดั 

เล็กนอ้ยในดา้นขอบเขตของการรายงานธุรกรรมสงสัย ไม่เป็นท่ีชดัเจนว่าหนา้ท่ีในการรายงานธุรกรรมสงสัยรวม 

ไปถึงการสงสยักรณีสนบัสนุนการกระท�าความผดิ TF คร้ังใดคร้ังหน่ึงโดยกลุ่มบุคคลท่ีกระท�าการโดยมีเป้าหมายร่วมกนั  

หรือช่วยเหลือ สนบัสนุน และสัง่การใหพ้ยายาม TF หรือไม่
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289. กฎกระทรวง ฉ. 5 ยกเว้นการรายงานธุรกรรมสงสัยในกรณีของธุรกรรมท่ีผู ้ท �าธุรกรรมทั้ งสองฝ่าย 

เป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและมูลนิธิหลวงบางแห่ง ฉะนั้น หากพิจาณาจากความเส่ียง 

และบริบทของประเทศไทย จะพบวา่มีขอ้บกพร่องปานกลาง

290. เกณฑ์ข้อท่ี 20.2 - นิยามของธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยรวมถึงการพยายามท�าธุรกรรมดว้ยโดยไม่ค�านึง 

ถึงมูลค่าของธุรกรรม ตามเกณฑ์ขอ้น้ียงัมีขอ้บกพร่องในดา้นขอบข่ายของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งรายงานธุรกรรม 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

291. มีขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยในดา้นความครอบคลุมของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งรายงานธุรกรรมสงสัย (บริษทัลิสซ่ิง 

สถานรับจ�าน�า และสหกรณ์ขนาดเล็ก) ยงัขาดการก�าหนดความผิดมูลฐานอีก 3 ฐานความผิด ซ่ึงมี 2 มูลฐาน 

ความผิดท่ีจัดว่าเป็นความเส่ียงส�าคัญของไทยและยังมีการยกเว้นไม่ต้องรายงานธุรกรรมของหน่วยงาน 

ของรัฐอีกดว้ย จากขอ้บกพร่องปานกลาง ท�าให้ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 20 ของประเทศไทยจดัอยู่ในเกณฑ์สอดคลอ้ง 

เพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 21 - กำรบอกให้รู้ตัว (Tipping-off) และกำรเกบ็รักษำควำมลบั

292. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 14 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน เน่ืองจากไม่มีขอ้หา้มการบอกใหรู้้ตวั (tipping off) และมาตรา 21  

เดิมของ พ.ร.บ. ปปง. ดูเหมือนว่าส่งผลให้เกิดการบอกให้ลูกคา้รู้ตวัอีกดว้ย ต่อมาไดมี้การแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง.  

ในปี 2558 เพื่อใหรั้กษาความลบัของธุรกรรมตอ้งสงสยั

293. เกณฑ์ข้อท่ี 21.1 - มาตรา 19 ของ พ.ร.บ. ปปง. ระบุวา่ในกรณีท่ีการรายงานตามมาตรา 13 - 16 ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ี 

รายงานกระท�าโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเส่ียหายแก่บุคคลใด ผู ้รายงานไม่ต้องรับผิด อย่างไรก็ตาม  

การคุม้ครองน้ีไม่ชัดเจนว่าครอบคลุมไปถึงผูบ้ริหารของสถาบนัการเงินหรือไม่ และขณะท่ีขอ้บทน้ีคุม้ครอง 

ความรับผดิทางการเงินจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ชดัเจนวา่คุม้ครองจากความรับผดิทางแพง่หรือไม่

294. เกณฑ์ข้อท่ี 21.2 - มาตรา 21/1 พ.ร.บ. ปปง. หา้มผูมี้หนา้ท่ีรายงานเปิดเผยขอ้มูลหรือกระท�าการดว้ยประการใดๆ  

อันอาจท�าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า  

หรือการรายงานธุรกรรม หรือการส่งขอ้มูลอ่ืนใดไปยงัส�านกังาน ปปง.

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

295. ข้อบกพร่องเล็กน้อยคือบทบัญญัติไม่ขยายอย่างชัดเจนไปถึงการคุ้มครองจากความรับผิดทางแพ่ง  

ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 21 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 22  - DNFBPs: กำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลกูค้ำ 

296. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12 เดิม

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สอดคลอ้งเน่ืองจากไม่มีกรอบกฎหมายเพ่ือก�ากบัดูแล DNFBPs เลย ประเทศไทย 

หา้มท�าธุรกิจคาสิโน การแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง. มีการเพิ่มตวัแทนคา้อสงัหาริมทรัพย ์และผูค้า้เพชรพลอย ทองค�า อญัมณี

297. นักบัญชี, นักกฎหมาย, ผูรั้บรองลายมือช่ือ, ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระและผูใ้ห้บริการทรัสต ์ 

และบริษทัไม่อยูใ่นบงัคบัของ พ.ร.บ. ปปง. 

298. หลงัจากการเขา้ตรวจประเมิน ณ สถานท่ีในประเทศไทยไดไ้ม่นาน ประเทศไทยไดอ้อกกฎกระทรวง CDD  

ส�าหรับ DNFBPs ซ่ึงก�าหนดหน้าท่ีในการท�า CDD ของตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ และผูค้ ้าทองค�า 

หรืออัญมณี กฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs ก�าหนดหน้าท่ีในการท�า CDD ของสถาบันการเงิน 

เพิ่มเติมอีกจ�านวนหน่ึง (ดูข้อแนะน�าข้อท่ี 10) และผู ้ประกอบอาชีพอ่ืนอีก 2 ประเภทท่ีไม่ใช่ DNFBPs  

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบอาชีพคา้หรือเช่าซ้ือรถยนต์ และผูป้ระกอบอาชีพคา้ของเก่า (ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม 

การขายทอดตลาดและคา้ของเก่า) 

299. เกณฑ์ข้อท่ี 22.1 - ขณะท่ีคาสิโนเป็นธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย ยงัมีขอ้บกพร่องในดา้นขอบข่าย 

ของภาค DNFBPs ตามพ.ร.บ. ปปง. มาตรา 20/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก �าหนดว่า DNFBPs ต้องท�า CDD  

เ ม่ื อ เ ร่ิ ม ท�า ธุ ร ก ร ร ม ค ร้ั ง แ ร ก แ ล ะ ต้อ ง ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น ร ะ ย ะ จ น ส้ิ น สุ ด ด�า เ นิ น ก า ร เ ม่ื อ มี ก า ร ปิ ด บัญ ชี 
หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า  อย่างไรก็ตาม เ ช่นเดียวกับในกรณีของสถาบันการเ งิน พ.ร.บ.  ปปง.  

จะก�าหนดรายละเอียดไวใ้นกฎกระทรวง กฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs มีข้อก�าหนดเก่ียวกับ CDD  

ท่ีสมบูรณ์มากข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนตามท่ีระบุในข้อแนะน�าข้อท่ี 10 แต่ไม่มีผลบังคบั  

ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมิน ณ ประเทศไทย

300. เกณฑ์ข้อท่ี 22.2 - มาตรา 22 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานเกบ็รักษาธุรกรรมและขอ้มูล CDD  

เป็นเวลา 5 ปี ไทยมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในเร่ืองข้อก�าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล (ดูข้อแนะน�าข้อท่ี 11)  

และยงัมีขอ้บกพร่องในดา้นขอบข่ายของ DNFBPs ท่ีไม่ครบทุกประเภท

301. เกณฑ์ข้อท่ี 22.3 - มาตรา 20/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานก�าหนดนโยบายการรับลูกคา้ 

และการบริหารความเส่ียงโดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ กฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs มีขอ้ก�าหนดเก่ียวกบั 

บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)  ท่ีสมบูรณ์มากข้ึนเ พ่ือให้สอดคล้องกับจุดแข็งและจุดอ่อน 

ตามท่ีระบุในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12 แต่ไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย 

302. เกณฑ์ข้อท่ี 22.4 - ข้อก�าหนดเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ใช้บังคับกับ DNFBPs ตามกฎกระทรวง CDD  

ส�าหรับ DNFBPs ดงัปรากฏในการวิเคราะห์ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 15 แต่ไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมิน 

ในประเทศไทย
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303. เกณฑ์ข้อท่ี 22.5 - การพ่ึงพาบุคคลท่ีสามตามมาตรการ CDD ใชบ้งัคบักบั DNFBPs ตามกฎกระทรวง CDD  

ส�าหรับ DNFBPs แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

304. มีขอ้บกพร่องบางส่วนในดา้นขอบเขตของ DNFBPs ภายใตก้ฎหมายและรายละเอียดของมาตรการ CDD  

และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งผนวกอยูใ่นกฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs ซ่ึงเพ่ิงมีผลบงัคบัหลงัการตรวจประเมิน 

ในประเทศไทย จากขอ้บกพร่องท่ีมีอยูม่าก ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 22 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้งเลย  

(non-compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 23 - DNFBPs: มำตรกำรอ่ืนๆ

305. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 12 เดิม 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้งเน่ืองจากขาดขอ้บงัคบัให ้ DNFBPs ตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั,  

DNFBPs ไม่ต้องท�าแผนป้องกัน ML/TF และไม่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

และธุรกรรมกบัประเทศท่ีไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติับกพร่องตามขอ้แนะน�า FATF ซ่ึงเป็นขอ้ก�าหนดในขอ้แนะน�า 

เดิมขอ้ท่ี 21 ต่อมามีการแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง. ใหค้รอบคลุมมาตรการน้ีบางส่วนและเพิ่มการครอบคลุมถึง DNFBPs  

อย่างไรก็ตาม นักบัญชี  นักกฎหมาย ผู ้รับรองลายมือช่ือ ผู ้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอิสระอ่ืนๆ  

และ ผูใ้หบ้ริการทรัสตแ์ละบริษทัยงัไม่อยูภ่ายใต ้พ.ร.บ. ปปง.

306. เกณฑ์ข้อท่ี 23.1 - มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดให้ DNFBPs ตามกฎหมายตอ้งรายงานธุรกรรม 

ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ตามท่ีวเิคราะห์ในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 20 แลว้

307. เกณฑ์ข้อท่ี 23.2 - มีมาตรการควบคุมภายในท่ีใชบ้งัคบักบั DNFBPs ตามกฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs 

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั ณช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย

308. เกณฑ์ข้อท่ี 23.3 - มีมาตรการเก่ียวกบัประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีใชบ้งัคบักบั DNFBPs ตามกฎกระทรวง CDD  

ส�าหรับ DNFBPs แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย

309. เกณฑ์ข้อท่ี 23.4  - มีมาตรการเร่ือง Tipping-off และการเก็บรักษาความลับท่ีใช้บังคับกับ DNFBPs  

ตามกฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

310. มีข้อบกพร่องบางส่วนเก่ียวกับขอบเขตของ DNFBPs ตามท่ีกฎหมายก�าหนด กลุ่ม DNFBPs ทั้ งหมด 

ต้องรายงานธุรกรรมสงสัย แต่มาตรการอ่ืนอยู่ในกฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs ซ่ึงเพิ่งมีผลบังคับ 

หลงัการเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย จากขอ้บกพร่องปานกลาง ท�าให้ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 23 ของประเทศไทย 

จดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 24 - ควำมโปร่งใสและเจ้ำของผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของนิติบุคคล

311. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 33 เดิม 

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเพียงบางส่วนเน่ืองจากข้อบกพร่องหลายประการ อาทิ นิติบุคคล 

ไม่ต้องรายงานหรือเก็บข้อมูลการเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์ และไม่มีกลไกในการระบุตัวตนของเจ้าของ 

ผูรั้บประโยชน์จากหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีมาตรการเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไม่มีการใช้หุ้นชนิดไม่ระบุช่ือ 

ผูถื้อเพื่อการฟอกเงิน มาตรฐาน FATF ไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมากนบัตั้งต่การประเมินคร้ังท่ีแลว้ 

312. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกระเบียบ/ประกาศต่างๆ รวมทั้ง “ระเบียบส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

กลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั พ.ศ. 2554” ค�าสั่งส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง 

ท่ี 205/2555 เร่ืองก�าหนดหลกัเกณฑ์และเอกสารประกอบค�าขอจดทะเบียนจดัตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ�ากดั  

กรณีมีคนต่างดา้วร่วมลงทุนหรือมีอ�านาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ�ากดั ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 

“ประกาศเร่ืองการจดทะเบียนผูถื้อหุน้และการยืน่บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัจ �ากดั ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557” 

“ค�าสั่งส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง ท่ี 38/2558 เร่ืองก�าหนดหลกัเกณฑ์และเอกสารประกอบค�าขอ 

จดทะเบียนจัดตั้ งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัดท่ีมีวตัถุท่ีประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน 

จ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” และ “ค�าสัง่ส�านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลาง ท่ี 66/2558 เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ ์

และเอกสารประกอบค�าขอจดทะเบียนจดัตั้งและเพิม่ทุนจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทัจ�ากดั ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2558”

313. จากการทบทวนสรุประเบียบ/ประกาศแต่ละฉบบั ปรากฏว่ามีเจตนาเพ่ิมความเขม้งวดในเร่ืองการเปิดเผย 

การเป็นเจ้าของผู ้รับประโยชน์ ท่ีแท้จริงของนิติบุคคลซ่ึงจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีระบุในรายงาน 

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปี 2550 แต่จากการอ่านสรุป ยงัไม่ชัดเจนว่านิติบุคคลทั้ งหมด 

ตอ้งรายงานและเกบ็รักษาขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชนห์รือไม่

314. โดยเฉพาะ “ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง การจดทะเบียนผูถื้อหุ้นและการยื่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น 

ของบริษทัจ�ากดัพ.ศ. 2557 (“ประกาศปี 2557”) ท่ีออกในปี 2557 ดูเหมือนวา่เป็นการแกข้อ้บกพร่องเก่ียวกบัปัญหา 

ผูถื้อหุน้ชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประกาศปี 2557 สรุปไดว้า่ ก�าหนดใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้ชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อตอ้งเพิ่มขอ้มูล 

เก่ียวกบัเจา้ของหรือผูรั้บประโยชน์ของหุ้นดงักล่าวลงในใบหุ้น ทั้งน้ีเป็นความพยายามท่ีจะระบุตวัตนของเจา้ของ 

ผูรั้บประโยชนข์องหุน้ชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ
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315. เกณฑ์ข้อท่ี  24.1 - ป.พ.พ. บญัญติัพ้ืนฐานส�าหรับการตั้งนิติบุคคล (ยกเวน้บริษทัมหาชนจ�ากดัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ�ากดั) ประเภทของนิติบุคคลท่ีสามารถจดัตั้งในประเทศไทย และกฎเกณฑท์างกฎหมายมีดงัน้ี

 a. เพื่อแสวงก�าไรตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

  • หา้งหุน้ส่วน (ทั้งหา้งหุน้ส่วนสามญัและหา้งหุน้ส่วนจ�ากดั) จดัตั้งข้ึนตาม ป.พ.พ. 

  • บริษทัจ�ากดั (บริษทัเอกชน) จดัตั้งข้ึนตาม ป.พ.พ.

 b. เพื่อแสวงก�าไรตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ�ากดั

  • บริษทัมหาชนจ�ากดั

  • นิติบุคคลท่ีด�าเนินงานในประเทศไทยตามกฎหมายระหวา่งประเทศตามท่ีบญัญติัในมาตรา 4 

     แห่งพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว

 c. ไม่แสวงก�าไร

  • สมาคมการคา้ตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้

  • หอการคา้ตามพระราชบญัญติัหอการคา้

316. กรมพฒันาธุรกิจการคา้มีแหล่งขอ้มูลออนไลน์ท่ีระบุและอธิบายประเภท รูปแบบ และลกัษณะพ้ืนฐานต่างๆ  

ของนิติบุคคลในประเทศไทย ขั้นตอนวิธีการในการจดัตั้งนิติบุคคล และเพ่ือรับและบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบั 

การเป็นเจา้ของ ขอ้มูลน้ีมีเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

317. เกณฑ์ข้อท่ี 24.2  - รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 มีการประเมินความเส่ียงจากนิติบุคคล 

อยูบ่า้งเล็กนอ้ย แต่ยงัไม่ปรากฏชดัเจนว่าประเทศไทยเคยจดัท�าการประเมินความเส่ียงจากนิติบุคคลอยา่งสมบูรณ์ 

หรือไม่ หรือใชห้ลกัการใดในการไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบ

318. ขอ้คน้พบปี 2555 เก่ียวกบัความเส่ียงจากนิติบุคคลยงัขดัแยง้กนัและไม่มีขอ้สนบัสนุนท่ีดี ในรายงานการประเมิน 

ความเส่ียงปี 2555 ประเทศไทยพิจารณาว่านิติบุคคลมีความเส่ียงท่ีมีอยู่ในตวั (inherent risk) ต่อการฟอกเงิน 

ในระดบัต�่า ประเทศไทยสรุปว่าการมีบริษทัมหาชนและบริษทัท่ีมีคนต่างชาติเป็นเจา้ของหรือควบคุมจ�านวนมาก  

การมีอยู่ของนิติบุคคลท่ีเจา้ของมีความเส่ียงสูง และมกัจะเป็นกลุ่มท่ีถูกระบุในรูปแบบของการฟอกเงินบ่อยคร้ัง  

บริษทัมหาชน บริษทัต่างชาติ บริษทัท่ีออกหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  

และองคก์รไม่แสวงก�าไรท่ีจดัตั้งหรือควบคุมโดยชาวต่างชาติไดรั้บการประเมินวา่มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินต�่า 

319. เกณฑ์ข้อท่ี 24.3 - เม่ือนิติบุคคลได้จดทะเบียนตาม ป.พ.พ. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  

พ.ศ. 2535 แลว้ ตอ้งส่งขอ้มูลการจดทะเบียนไปยงันายทะเบียนและเก็บท่ีคลงัขอ้มูลธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจ 

การคา้ซ่ึงคน้หาได้ทางออนไลน์ บริษทัจ�ากัด บริษทัมหาชนจ�ากัด และสมาคมจะต้องส่งขอ้มูลตามท่ีก�าหนด 

ในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 24.3
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320. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดัก�าหนดใหเ้กบ็รักษาขอ้มูลพ้ืนฐานเร่ืองการเป็นเจา้ของ ส�าหรับบริษทัจ�ากดั  

ก�าหนดให้มีเฉพาะรายละเอียดการเป็นเจ้าของของกรรมการบริหารและผูถื้อหุ้นเท่านั้ น ส่วนห้างหุ้นส่วน 

ตอ้งมีรายละเอียดพ้ืนฐานของหุ้นส่วน และกรณีบริษทัมหาชนจ�ากดันั้น ผูก่้อตั้งจะตอ้งจดัหารายช่ือ รายละเอียด  

และท่ีอยู่ของผู ้จองซ้ือหุ้นและผู ้จัดการ ส�าหรับสมาคมต้องมี ช่ือ ท่ีอยู่  และอาชีพของผู ้ท่ี เ ป็นสมาชิก 

อยา่งนอ้ย 10 คน แนบไปพร้อมกบัค�าขอจดทะเบียน

321. ขอ้มูลท่ีก�าหนดในการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนสอดคลอ้งตามขอ้ก�าหนด 24.3

322. เกณฑ์ข้อท่ี 24.4 - บริษทัจ�ากดั: บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียคนใดคนหน่ึงประสงคจ์ะไดส้�าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ 

และขอ้บงัคบัในบริษทัหน่ึงบริษทัใดกช็อบท่ีจะเรียกไดจ้ากบริษทันั้น (มาตรา 1116) ตามมาตรา 1138 ของ ป.ป.พ. 

ก�าหนดให้บริษทัจ�ากดัตอ้งมีสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีรายการช่ือ ท่ีอยู่ และอาชีพของผูถื้อหุ้น ขอ้แถลงเร่ืองหุ้น 

ของผูถื้อหุน้คนหน่ึงๆ แยกหุน้ออกตามเลขหมาย และจ�านวนเงินท่ีไดช้�าระแลว้หรือท่ีไดต้กลงกนัใหถื้อวา่ช�าระแลว้  

โดยให้เก็บข้อมูลท่ีส�านักทะเบียนของบริษัท โดยมีนายทะเบียนเป็นผู ้เก็บรักษา และบริษัทต้องส่งข้อมูล 

ท่ีปรับให้เป็นปัจจุบันไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ไม่รวมถึงข้อก�าหนดให้บันทึกลักษณะ 

ของสิทธิออกเสียงท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้

323. มาตรา 1139 วรรค 2 แห่ง ป.พ.พ. ก�าหนดว่าให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการของนิติบุคคลท่ีจะส่งส�าเนาบญัชี 

รายช่ือผูท่ี้ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นอยูท่ ั้งหมดในเวลาท่ีประชุม และรายช่ือผูท่ี้ขาดจากเป็นผูถื้อหุ้นนบัแต่วนัประชุมสามญั 

คร้ังท่ีแลว้มานั้นไปยงันายทะเบียนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และมิใหช้า้กวา่วนัท่ีสิบส่ี นบัแต่การประชุมสามญัคร้ังท่ีแลว้

324. บริษทัมหาชนจ�ากดั: บริษทัตอ้งจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหุ้น (มาตรา 61 กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ�ากดั)  

ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ - ช่ือสญัชาติและท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้ ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจ�านวนหุน้ และวนัเดือนปี 

ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุ้น บมจ. ตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการ 

ลงทะเบียนไว ้ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษทั แต่บริษทัจะมอบหมายให้บุคคลใดท�าหน้าท่ีเก็บรักษาทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ ณ ท่ีใดก็ได ้ แต่ตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบถึง 

ผูเ้ก็บรักษาทะเบียนดงักล่าว บริษทัตอ้งยื่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีอยูใ่นวนัประชุมสามญัประจ�าปีต่อนายทะเบียน 

ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัเสร็จการประชุม

325. ส�าหรับบริษทัต่างชาติ ประกาศปี 2557 ก�าหนดให้นิติบุคคลยื่นใบแสดงกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของหรือเจา้ของ 

ผูรั้บประโยชนต่์อนายทะเบียน แต่ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้วา่ฝ่ายไทยไม่ไดจ้ดัหาค�าสัง่น้ีมาใหดู้ ดงันั้น จึงไม่อาจประเมิน

การปฏิบติัตามเกณฑไ์ดค้รบถว้น
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326. เกณฑ์ข้อท่ี 24.5 - มาตรา 1145 และ 1146 แห่ง ป.พ.พ. ห้ามมิให้เปล่ียนแปลงขอ้ความในหนงัสือบริคณห์ 

สนธิแต่อย่างหน่ึงอย่างใด มาตรา 1157 บญัญติัว่าบริษทัใหม่ตั้ งกรรมการข้ึนใหม่ ให้น�าความไปจดทะเบียน 

ภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีตั้ ง มาตรา 1228 บัญญัติว่าบริษัทจ�ากัดต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนั 

เม่ือมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนเน่ืองจากมูลค่าหรือจ�านวนหุ้นของบริษทัตามมติพิเศษ มาตรา 1254 การเลิกหุ้นส่วน 

หรือบริษทันั้น ผูช้ �าระบญัชีตอ้งน�าบอกให้จดทะเบียนภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีเลิกกนั มาตรา 1139 วรรค 2  

แห่ง ป.พ.พ. ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการท่ีจะส่งส�าเนาบัญชีรายช่ือผูท่ี้ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นอยู่ทั้ งหมด 

ไปยงันายทะเบียนอย่างนอ้ยปีละคร้ัง ฉะนั้น นายทะเบียนจึงไม่อาจทราบหรือเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น 

ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการประชุมสามญัประจ�าปีได้

327. ดัง ท่ีกล่าวแล้วข้างต้นว่าประกาศปี 2557 ดูจะก�าหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นข้อมูลแสดงกรรมสิทธ์ิ 

ความเป็นเจ้าของหรือเจ้าของผู ้รับประโยชน์ต่อนายทะเบียน แต่ไม่มีส่ิงใดรับประกันว่าข้อมูลนั้ นถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบนั

328. เกณฑ์ข้อท่ี 24.6 - ประเทศไทยไม่มีการก�าหนดให้ตอ้งเก็บรักษาหรือจดทะเบียนขอ้มูลการเป็นเจ้าของ 

ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีไดพิ้จารณาในขอ้ 24.6 (ก) หรือ (ข) อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ 24.6 (ค) ในกฎกระทรวง CDD  

ส�าหรับสถาบนัการเงินก�าหนดให้สถาบนัการเงินตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน ์

ของลูกค้า (รวมทั้ งลูกค้า ท่ีอาจเป็นเจ้าของผู ้รับผลประโยชน์หรือควบคุมนิติบุคคล) และให้แจ้งข้อมูล 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ�านาจร้องขอ ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมิน 

ในประเทศไทย ข้อก�าหนดในการท�า CDD ดังกล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม DNFBPs33 และมีข้อบกพร่อง 

บางประการในเร่ืองขอบเขตของขอ้ก�าหนด CDD ส�าหรับสถาบนัการเงิน (ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 10) ประกาศ สร.  

เร่ือง การแสดงตนของลูกคา้ เพ่ิมหน้าท่ีในการท�า CDD ลูกคา้ของผูค้า้ทองค�าและอญัมณี และตวัแทน/นายหน้า 

คา้อสงัหาริมทรัพยร์วมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล (ในขอ้ 4)

329. เกณฑ์ข้อท่ี 24.7 - การก�าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล CDD ของผูรั้บประโยชน์ของลูกคา้ให ้

เป็นปัจจุบนัมีขอ้จ�ากดั เน่ืองจากมาตรการท่ีให้ปรับปรุง CDD เป็นระยะนั้นอาจเป็นผลให้สถาบนัการเงินรอเป็น 

เวลานานนับปีในการปรับปรุงข้อมูล CDD หากไม่มีเหตุการณ์เ ส่ียงท่ีกระตุ้นให้ปรับปรุงข้อมูล CDD  

แทนท่ีจะปรับปรุง CDD ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนแปลงการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์ ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมิน 

ในประเทศไทย ขอ้ก�าหนดการท�า CDD ยงัไม่บงัคบัไปถึงกลุ่ม DNFBPs

330. เกณฑ์ข้อท่ี 24.8 - บริษทัก�าหนดพนัธะหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีเป็นคนในประเทศ อย่างไรก็ตาม สังเกตว่า 

นิติบุคคลไม่ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลการเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์ ไม่ตอ้งส่งตวัแทนบริษทัเพ่ือให้ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

และขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชนท่ี์มีอยูแ่ละใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจ

33 กฎกระทรวง CDD ส�าหรับ DNFBPs ประกาศใชใ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
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331. เกณฑ์ข้อท่ี 24.9 - มาตรการเร่ืองการเก็บรักษาขอ้มูลใน พ.ร.บ. ปปง. ใชก้บัสถาบนัการเงินและ DNFBPs  

ในก�ากบั (ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 11) มาตรการเก็บรักษาขอ้มูลเพิ่มเติมใช้กบับริษทัเอง (หรือผูบ้ริหาร ผูช้ �าระบญัชี  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกบริษทั) รวมทั้งมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การบญัชี (2543) และมาตรา 1271  

ของ ป.พ.พ. ท่ีก�าหนดเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี ขอบเขตของขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเกบ็มีขอ้บกพร่องตามท่ีกล่าวขา้งตน้

332. เกณฑ์ข้อท่ี 24.10 - ใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีอ�านาจอยา่งกวา้งขวางในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูก่บัหน่วยงาน  

นายทะเบียนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ส�านกังาน ปปง.อาจเขา้ถึงขอ้มูลใดๆ ได ้ (อาศยัอ�านาจใน พ.ร.บ. ปปง. มาตรา 38)  

จากนายทะเบียนหรือผูห้น่ึงผูใ้ดเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. ปปง. มาตรการน้ีใชก้บัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน บริษทัเอง 

(หรือผูบ้ริหาร ผูช้ �าระบัญชี หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเลิกบริษัท) ส�านักงาน ปปท.อาจเรียกเอกสาร 

ท่ีมีผูรั้บรอง เอกสาร หรือพยานหลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนใดเพ่ือการสืบสวนตามมาตรการทางการบริหาร 

ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต DSI อาจเรียกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ  

ตามมาตรา 24(3) ของ พ.ร.บ. สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงรวมถึงหนงัสือหรือการออกเอกสาร ตร. อาจเรียกขอ้มูลตามค�าสัง่ 

ศาล ส�านกังาน ป.ป.ช. สามารถเรียกให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานในการไต่สวนกรณีทุจริตซ่ึงรวมถึงการขอขอ้มูล 

จากนิติบุคคลโดยตรง หรือจากนายทะเบียน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีขอ้มูลนั้น (มาตรา 25 พ.ร.ป. ป.ป.ช.)

333. เกณฑ์ข้อท่ี 24.11 - ป.พ.พ. อนุญาตใหมี้หุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อไดใ้นบางสถานการณ์ อยา่งไรก็ตามในเดือน 

กนัยายนปี 2557 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศให้บริษทัท่ีออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อตอ้งเพ่ิมขอ้มูล 

เจ้าของหรือผู ้รับประโยชน์จากหุ้นดังกล่าวลงในใบหุ้น ซ่ึงเสริมมาตรา 1134 ของ ป.พ.พ. ท่ีบัญญัติว่า  

“ใบหุ้นออกให้แก่ผูถื้อนั้ น จะออกได้ก็แต่เม่ือมีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว ้ และจะออกให้ได้แต่เฉพาะ 

เพ่ือหุน้ซ่ึงไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ ในกรณีเช่นวา่น้ี ผูท้รงใบหุน้ชนิดระบุช่ือยอ่มมีสิทธิจะไดรั้บใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ 

เม่ือเวนคืนใบหุน้ชนิดระบุช่ือนั้นใหขี้ดฆ่าเสีย” มาตรา 1134 ไดก้ �าหนดระวางโทษส�าหรับการออกหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทผูอ้อกหุ้นจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและคณะกรรมการบริษัท 

หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีรับผิดชอบหลักในการด�าเนินกิจการของบริษัทจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

ประเทศไทยไม่ไดใ้ชว้ิธีการใดๆ ตามขอ้ 24.11 เพ่ือบรรเทาความเส่ียงของใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ และไม่มีการ 

ลดความเส่ียงของใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้ออยา่งมีประสิทธิผล

334. เกณฑ์ข้อท่ี 24.12 - กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้มีตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายให้กระท�าการแทนนิติบุคคล 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัยงัไม่ปรากฏว่ามีการห้ามอย่างชดัแจง้ แมว้่าไม่มีขอ้ห้ามท่ีชดัแจง้ในเร่ืองตวัผูก้ระท�า 

การแทนคนไทย (คนไทยถือหุ้นแทนคนไทยอ่ืน) กรมพฒันาธุรกิจการคา้ได้ด�าเนินการกับผูก้ระท�าการแทน 

ในฐานะเป็นเร่ืองการฉ้อโกง กรมพฒันาธุรกิจการคา้มีกลไกการตรวจสอบจากขอ้ก�าหนดให้ตอ้งยื่นบตัรแสดงตน 

และบุคคลนั้นตอ้งแสดงตนและลงนามต่อหน้านายทะเบียนหรือต่อหน้าผูรั้บรองการลงลายมือช่ือท่ีไดรั้บมอบ 

อ�านาจ เช่น เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือเจา้หนา้ท่ีต�ารวจระดบัสูงหรือเนติบณัฑิตหรือนกับญัชีวิชาชีพ กรมพฒันาธุรกิจ 

การคา้มีอ�านาจเพิกถอนการจดทะเบียนในกรณีการฉ้อโกงตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 และมีการก�าหนดความรับผดิทางอาญาตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

335. ในกรณีของบริษัทต่างชาติท่ีมีบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายเป็นผู ้กระท�าการแทนนิติบุคคล 

หรือหุ้นส่วนท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูจ้ดัการเป็นชาวต่างชาติให้ถือว่าเป็นนิติบุคคลหรือหุ้นส่วนต่างชาติตามมาตรา 4  

ของพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว (2542) และตอ้งอยูใ่นการควบคุมท่ีเขม้ข้ึน
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336. เกณฑ์ข้อท่ี 24.13 - บทลงโทษเพ่ือบังคับการปฏิบัติของนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยทั่วไป 

ไม่เหมาะสมและไม่มีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดได้ ทั้ งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาท่ีฝ่าฝืนตอ้งรับโทษทางอาญา 

พระราชบญัญติัความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษทัจ�ากัด สมาคม และมูลนิธิ 

(2499), พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

และพระราชบญัญติัการบญัชี (2543) ก�าหนดโทษผูฝ่้าฝืน แต่เป็นบทลงโทษท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่อาจส่งผลยบัย ั้ง 

การกระท�าผิดได ้ แต่โทษส�าหรับสถาบนัการเงินท่ีไม่จดัเก็บหรือส่งขอ้มูลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ 

ท่ีเป็นผูรั้บผลประโยชนถื์อวา่สมบูรณ์กวา่

337. เกณฑ์ข้อท่ี 24.14 - หน่วยงานของต่างประเทศสามารถคน้หาขอ้มูลทัว่ไปไดโ้ดยตรงจากกรมพฒันาธุรกิจ 

การคา้ ฐานขอ้มูลออนไลน์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้มีทั้งภาษาไทยและองักฤษ ในฐานขอ้มูลภาษาองักฤษนั้น 

มีแต่ข้อมูลพ้ืนฐาน (เช่น เลขทะเบียน, ช่ือและท่ีอยู่ของบริษทั) ส่วนฐานข้อมูลภาษาไทยมีช่ือของผูบ้ริหาร 

และงบการเงินดว้ย ตามอ�านาจของส�านกังาน ปปง. ป.ป.ช. และส�านกังาน ก.ล.ต. สามารถแบ่งปันขอ้มูลผูถื้อหุ้น 

และเจ้าของผู ้รับประโยชน์ระหว่างกันได้ (หากมี) รวมทั้ งข้อมูล CDD ท่ีได้รับจากผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน  

หน่วยงานดังกล่าว รวมทั้ ง ตร. และ DSI สามารถใช้อ �านาจในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 

การเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์หากสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดอาญาเกิดข้ึน ฝ่ายไทยได้แสดงให้เห็นถึง 

ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีในการใชม้าตรการดงักล่าว

338. เกณฑ์ข้อท่ี 24.15 - ส�านักงาน ปปง. ติดตามประเมินคุณภาพของความร่วมมือท่ีได้รับในเร่ืองค�าขอ 

ขอ้มูลทัว่ไปหรือขอ้มูลการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชนจ์ากหน่วยงานพนัธมิตรต่างประเทศ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

339. ประเทศไทยได้จัดท�าการประเมินความเส่ียงของนิติบุคคลในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555  

แต่ท�าในขอบเขตจ�ากัด ขณะท่ีมีมาตรการท่ีเหมาะสมในเร่ืองการจดทะเบียนขอ้มูลเจ้าของผูรั้บผลประโยชน์ 

ของนิติบุคคล แต่ในส่วนของบริษทัจ�ากดัยงัไม่จดัท�าขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ขาดบทลงโทษท่ีมีผลบงัคบัให้ปฏิบติั 

ตามเกณฑ์การจดทะเบียน สถาบนัการเงินเป็นผูจ้ดัเก็บรายละเอียดการเป็นเจา้ของผูรั้บประโยชน์เม่ือตรวจสอบ 

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ และในกรณีน้ี หน่วยงานท่ีมีอ�านาจอาจขอรับขอ้มูลได ้ ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมิน 

ในประเทศไทย กลุ่ม DNFBPs ไม่ต้องท�า CDD ดังนั้น จึงไม่มีขอ้มูลลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล จากขอ้บกพร่อง 

ในระดับปานกลาง ท�าให้ข้อแนะน�าข้อท่ี  24 ของประเทศไทยจัดอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเพียงบางส่วน  

(partially compliant)



240

ข้อแนะน�ำข้อที่  25 - ควำมโปร่งใสและเจ้ำของผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีกำร
ตกลงกนัทำงกฎหมำย

340. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 34 

ประเทศไทยจดัว่าไม่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากประเทศไทยห้ามจดัตั้งทรัสตใ์นประเทศ หลงัจากการประเมินคร้ังท่ีแลว้ 

มาตรฐานสากลมีการเปล่ียนแปลงไปมาก 

341. กฎหมายไทยห้ามการจัดตั้ งทรัสต์อย่างชัดแจ้งหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอ่ืนๆ  

ท่ีมีโครงสร้างหรือหน้าท่ีคล้ายกันท่ีจะจัดตั้ งหรืออยู่ในก�ากับตามกฎหมายไทย ประเทศไทยมีกรอบกฎหมาย 

ส�าหรับทรัสตท่ี์ก่อตั้งข้ึนตามขั้นตอนในกฎหมาย (statutory trusts) และสิทธิเก็บกิน (usufructs) ซ่ึงแต่ละประเภท 

เป็นรูปแบบของทรัสต์เพ่ือการลงทุนหรือสัญญาลิสซ่ิงและไม่ใช่เป็นทรัสต์ท่ีก่อตั้ งข้ึนด้วยการแสดงเจตนา 

อยา่งชดัแจง้หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีมีโครงสร้างหรือหนา้ท่ีคลา้ยกนั

342. ทรัสตต่์างประเทศในประเทศไทยตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคี 

อนุสัญญากรุงเฮกจนถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 คณะผูป้ระเมินไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เก่ียวกับการจดทะเบียน 

ท่ีท�าโดยทรัสตต่์างประเทศหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2559

343. เกณฑ์ข้อท่ี 25.1 (ก) และ (ข) - ไม่เก่ียวกบับริบทไทย กฎหมายไทยหา้มการจดัตั้งทรัสตอ์ยา่งชดัแจง้หรือบุคคล 

ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างหรือหน้าท่ีคล้ายกันท่ีจะจัดตั้ งหรืออยู่ในก�ากับ 

ตามกฎหมายไทย

344.  เกณฑ์ข้อท่ี 25.1 (ค) - สถาบนัการเงินส่วนใหญ่ตอ้งด�าเนินมาตรการ CDD ซ่ึงขยายไปถึงการหา หรือขอ  

และเก็บรักษารายละเอียดของคู่สัญญาในเป็นทรัสต์ท่ีก่อตั้ ง ข้ึนด้วยการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งต่างชาติ  

ผู ้รับผลประโยชน์ และผู ้ควบคุมทรัสต์ดังกล่าว ไม่มี TCSPs ในประเทศไทย นักกฎหมายและนักบัญชี 

อาจท�าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทรัพยใ์ห้ต่างชาติได ้ อยา่งไรก็ตามทั้งสองวิชาชีพน้ีไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของมาตรการ  

CDD มีเพียงมาตรการส�าหรับการท�า CDD ระดับพ้ืนฐาน (รวมทั้ งลูกค้า ท่ี เป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกัน 

ทางกฎหมาย ) ตามประกาศ สร. เร่ือง การแสดงตนของลูกคา้ ซ่ึงหมายรวมถึงสถาบนัการเงินและ DNFBPs  

ในก�ากบัทั้งหมด ขอ้ก�าหนด CDD ครอบคลุมสถาบนัการเงินทั้งหมด ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย 

แต่ไม่คลุมถึง DNFBPs (นายหนา้ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ ผูค้า้เพชรพลอย/ทองค�า) มีเพียงสถาบนัการเงินเท่านั้น 

ท่ีมีหนา้ท่ีเกบ็รักษาเอกสารไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปีนบัจากวนัท่ีปิดบญัชีหรือส้ินสุดความสมัพนัธ์กบัลูกคา้

345. เกณฑ์ข้อท่ี 25.2 - ในส่วนของประเภทสถาบนัการเงินท่ีมีหน้าท่ีด�าเนินมาตรการ CDD ตามกฎกระทรวง  

CDD (ดูข้อแนะน�าข้อท่ี10.7) ข้อก�าหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษาข้อมูล CDD ผูรั้บประโยชน์ท่ีแท้จริง 

ของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนันั้นยงัมีขอ้จ�ากัดเน่ืองจากมาตรการท่ีให้ปรับปรุง CDD เป็นระยะนั้นอาจเป็นผลให ้

สถาบนัการเงินรอเป็นเวลานานนับปีในการปรับปรุงขอ้มูล CDD หากไม่มีเหตุการณ์เส่ียงท่ีกระตุน้ให้ปรับปรุง 

ข้อมูล CDD แทนท่ีจะปรับปรุง CDD ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนแปลงการเป็นเจ้าของผูค้วบคุม (ข้อ 13 และ 19 (5)  

กฎกระทรวง CDD)
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346. เกณฑ์ข้อท่ี 25.3 - ไม่มีมาตรการให้ผูจ้ ัดการทรัพย์ของทรัสต์อย่างชัดแจ้ง (คือ ทรัสต์ต่างประเทศ)  

ตอ้งเปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบนัการเงินและ DNFBPs เม่ือสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม 

เป็นคร้ังคราวเป็นมูลค่าสูงกวา่เพดานท่ีก�าหนด

347. เกณฑ์ข้อท่ี 25.4 - ผูจ้ดัการทรัพยท์รัสต์ต่างประเทศตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัสต์แก่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจ 

และข้อมูลทรัพย์สินของทรัสต์ การเป็นเจ้าของผูรั้บประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เก่ียวกบัลูกคา้แก่สถาบนัการเงินและ DNFBPs ตามท่ีไดรั้บการร้องขอ

348. เกณฑ์ข้อท่ี 25.5 - ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจตาม พ.ร.บ. ปปง. ในการเรียกขอ้มูล CDD และขอ้มูลอ่ืน 

จากผูมี้หน้าท่ีรายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงผูจ้ดัการทรัพย ์ (ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหรือไม่ก็ตาม)  

ท่ีอาจเป็นลูกคา้หรือท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกับผูมี้หน้าท่ีรายงานหรือให้บริการทรัสต์แก่ทรัสต์ต่างประเทศ  

ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย ยงัขาดความครอบคลุมของกลุ่ม DNFBPs กล่าวคือนกักฎหมาย,  

ผูรั้บรองลายมือช่ือ, นกับญัชี, และ TCSPs ไม่อยู่ในก�ากบั มาตรการ CDD ท่ีใชก้บั DNFBPs ในก�ากบัก็ยงัขาด 

ความครบถว้นสมบูรณ์

349. เกณฑ์ข้อท่ี 25.6 - ประเทศไทยสามารถใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศเก่ียวกบัขอ้มูล CDD ท่ีไดจ้ากสถาบนัการเงิน 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคู่สญัญาทรัสต ์โดยเป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือเป็นการร้องขอผา่นกรอบความช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา หรืออาจเป็นภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆกบัหน่วยงานท่ีมีอ�านาจต่างประเทศ  

ตามท่ีกล่าวในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 37 และขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 40 

350. เกณฑ์ข้อท่ี 25.7 - บทลงโทษตามเกณฑ์ขอ้ท่ี 25.7 เก่ียวขอ้งกบัมาตรการในขอ้ 25.3 ไทยไม่มีบทลงโทษ 

ผูจ้ดัการทรัพยท่ี์ไม่แจง้วา่ตนเป็นผูจ้ดัการทรัพยข์องทรัสตต่์างชาติ

351. เกณฑ์ข้อท่ี 25.8 - บทลงโทษในขอ้ 25.8 เก่ียวขอ้งกบัมาตรการตามขอ้ 25.1(ค) ตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

ให้อ �านาจส�านักงาน ปปง. ขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูมี้หน้าท่ีรายงาน หน่วยงานราชการ และฝ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค�า ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ  

มาเพื่อตรวจสอบหรือวเิคราะห์

352. มาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหอ้ �านาจส�านกังาน ปปง. ขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูมี้หนา้ท่ีรายงาน หน่วยงานราชการ  

และฝ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือให้ถอ้ยค�า ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบญัชี เอกสาร  

หรือหลกัฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือวเิคราะห์
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

353. กฎหมายไทยไม่อนุญาตการตั้ งหรือจัดการทรัสต์อย่างชัดแจ้งหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  

ดงันั้น ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 25 จึงไม่ตรงกบับริบทไทยหลายประการ การขาดมาตรการเพ่ือให้มัน่ใจว่าผูจ้ดัการทรัพย ์ 

(ของต่างชาติ) เปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบันการเงินและ DNFBPs เม่ือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

หรือเม่ือท�าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้น�้ าหนักอยู่บา้ง เน่ืองจากเป็นท่ีชัดเจนว่าทรัสต์ต่างประเทศ 

เป็นส่ิงท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยและมี DNFBPs ท่ีเก่ียวข้องในการจัดตั้ งและบริหารทรัสต์ต่างประเทศ 

ในประเทศไทย ในบริบทเดียวกนัน้ี การขาดอ�านาจในการขอขอ้มูลจาก DNFBPs บางประเภทนบัเป็นขอ้บกพร่อง  

จากขอ้บกพร่องท่ีมีอยูป่านกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 25 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน  

(partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 26 - ระเบียบและกำรก�ำกบัดูแลสถำบันกำรเงิน

354. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 23 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

355. เกณฑ์ข้อท่ี 26.1 - ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานผูมี้อ �านาจและไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานก�ากบัดูแล 

ดา้น AML/CFT นบัแต่มีการแกไ้ข พ.ร.บ. ปปง. ในปี 2556 และ พ.ร.บ. ปปง. (ฉ.5) (ปี 2558) ตามมาตรา 40 (3/1)  

และ (4) ของ พ.ร.บ. ปปง. บัญญัติว่า ส�านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ด้าน AML/CFT และการก�ากับดูแลในประเทศไทยเพ่ือ “ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการ 

ตามพระราชบญัญติัน้ี” โดยความร่วมมือกบัผูก้ �ากบัภาคธุรกิจ (คือ ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. และส�านกังาน คปภ.)  

ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่เล็กน้อยในดา้นขอบข่ายของสถาบนัการเงิน (ลิสซ่ิง สหกรณ์ขนาดเล็ก และสถานรับจ�าน�า)  

(มาตรา 3 พ.ร.บ. ปปง. ขอ้ 3 กฎกระทรวง CDD)

356. เกณฑ์ข้อท่ี 26.2 - สถาบนัการเงินท่ีท�าธุรกิจทางการเงินตามมาตรฐานสถาบนัการเงินอยู่ภายใตร้ะเบียบ 

/การจดทะเบียน นัน่คือ ธปท. ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย,์ ส�านกังาน ก.ล.ต. ออกใหแ้ก่ตวักลางธุรกิจหลกัทรัพย์

และส�านักงาน คปภ. ออกใบอนุญาตให้แก่ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั หน้าท่ีในการออกใบอนุญาต 

ให้แก่ธนาคารพาณิชย ์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ โอนเงิน ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงิน  

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบตัรเครดิตอยู่ในอ�านาจพิจารณาของกระทรวงการคลงัและ ธปท. ธุรกิจต่างๆ  

รวมทั้ ง ธุรกิจสินเ ช่ือส่วนบุคคล ผู ้ให้บริการช�าระเ งินทางอิ เล็กทรอนิกส์และบริษัทบริหารสินทรัพย ์

ได้รับใบอนุญาตจาก ธปท. ส่วนใบอนุญาตส�าหรับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์

และนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษในการระดมทุน ออกใหโ้ดย ก. คลงั และส�านกังาน ก.ล.ต. ส่วนธุรกิจการซ้ือขาย 

ตราสารอนุพนัธ์ตอ้งขอใบอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ส�าหรับธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

ตอ้งขอใบอนุญาตจาก ก. คลงั และส�านกังาน คปภ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจอนุญาต 

กิจการสหกรณ์ทุกประเภท บริษทัลิสซ่ิงตอ้งขอใบอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พณ.
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357. กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงินหา้มการอนุญาตหรือการด�าเนินกิจการของ shell banks

358. เกณฑ์ข้อท่ี 26.3  -  หน่วยก�ากับด้านเสถียรภาพมีหลักเกณฑ์และวิธีการทางระเบียบและกฎหมาย 

เพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้าชญากรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ถือครอง หรือมีอ�านาจควบคุมกิจการ หรือเขา้มาเป็นผูบ้ริหารธนาคาร  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ประกนัภยั แต่การควบคุมสหกรณ์ยงัมีขอ้บกพร่องอยูม่าก

359. ห้ามสถาบันการเงินแต่งตั้ งผูบ้ริหาร ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลท่ีมีอ�านาจบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ของสถาบนัการเงิน (คือธนาคารพาณิชย ์เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์) หากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะตอ้งหา้มซ่ึงรวมถึงการลม้ละลาย  

การถูกพิพากษาจ�าคุกในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ ถูกไล่ออก เป็นตน้ ตามท่ีบญัญติัในมาตรา 24 ของกฎหมายวา่ดว้ย 

ธุรกิจสถาบันการเงิน นอกจากโทษจ�าคุกในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงประวัติ 

อาชญากรรมอ่ืนๆ เช่นไม่มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบญัญติัในกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือระเบียบอ่ืนๆ  

ให้หน่วยก�ากับท่ี เ ก่ียวข้องต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ธปท. ด�า เ นินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

ในปี 2560 (หลงัการตรวจประเมินของคณะผูป้ระเมิน) ก�าหนดใหผู้ส้มคัร (คือผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีมีอ�านาจ

บริหารจดัการ) ให้รับรองตนเองเร่ืองการรับโทษอาญาซ่ึง ธปท. จะตรวจสอบเทียบกบัประวติัท่ีไดรั้บจาก ตร.  

ส�าหรับรายใหม่หรือไดรั้บการแต่งตั้งซ�้ าก็ตอ้งขออนุมติัจาก ธปท.ดว้ย แต่มาตรการน้ีไม่ขยายไปถึงผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ของสถาบนัการเงิน (ถือหรือเป็นเจา้ของหุน้ในสถาบนัการเงินมากกว่า 10%) (มาตรา 18 และ 24 กฎหมายว่าดว้ย 

ธุรกิจสถาบนัการเงินและ ธปท. ภาคผนวก 11 หลกัเกณฑก์ารอนุมติั) ธปท. เสนอมาตรการเพิ่มเติมให้รวมไปถึง 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยท่ี “ประกาศ ส.น.ส. ท่ี 58/2551 เร่ือง: หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถือหุ้นหรือมีไวซ่ึ้งหุ้น 

ของสถาบนัการเงินเกินร้อยละ 10 ข้ึนไป” ให้ ธปท. อนุญาตให้บุคคลถือหรือเป็นเจา้ของหุ้นสถาบนัการเงิน 

ได้มากกว่า 10% และบุคคลนั้นได้รับการอนุญาตเป็นรายกรณี แต่ไม่ชัดเจนว่าการอนุมติัเป็นรายกรณีรวมถึง 

มาตรการดา้นลกัษณะตอ้งหา้มหรือการรับรองตนเองหรือไม่

360. ส�าหรับภาคหลักทรัพย ์ พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ก�าหนดคุณสมบัติ 

และความสามารถท่ีเหมาะสมในการแต่งตั้งผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ บุคคลใดๆ ท่ีมีอ�านาจบริหารจดัการ และ/หรือเป็นท่ีปรึกษา  

(มาตรา 103 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535) ลกัษณะตอ้งห้ามของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ปรากฏตามขอ้ 4 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก�าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบ 

บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ พ.ศ. 2543 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีระเบียบหรือประกาศก�าหนดใหต้อ้งติดตามตรวจสอบ 

คุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ บุคคลใดๆ ท่ีมีอ�านาจบริหารจดัการหรือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

อยา่งต่อเน่ือง

361. เกณฑ์ข้อท่ี 26.4 - ธปท. และส�านักงาน ก.ล.ต. มีอ �านาจความรับผิดชอบด้านการออกระเบียบควบคุม 

และการก�ากับดูแลด้านเสถียรภาพส�าหรับธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ โดยเน้นตามหลักการของ Basel  

และ IOSCO ประเทศไทยรายงานว่าการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ร่วมกบัส�านักงาน ปปง. เป็นการประสาน 

ตามแนวทางดงักล่าว ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ระดบัหน่ึงท่ีมุ่งสู่หลกัการส�าคญัคือการก�ากบัดูแลตามความเส่ียง  

แต่เม่ือพิจารณาก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT พบวา่หน่วยงานยงัไม่ผนวกเร่ืองความเส่ียงดา้น ML/TF เขา้ไปมากเท่าท่ีควร  

มีการก�ากบัดูแลในระดบักลุ่มเพื่อปฏิบติัตามในดา้น AML/CFT
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362. สถาบนัการเงินอ่ืนทั้ งหมดอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลด้าน AML/CFT ยกเวน้บริษทัลิสซ่ิง สถานรับจ�าน�า  

และสหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินการ <2 ลา้นบาท

363. เกณฑ์ข้อท่ี  26.5 - ในการวางแผนก�าหนดความถ่ีและความเขม้ขน้ของการการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT  

ทั้ง on-site และ off-site การพิจารณาแง่ความเส่ียงดา้น ML/FT ยงัมีจ�ากดั แต่ก็มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ส�านกังาน ปปง.  

ขาดเอกสารท่ีจะใชป้ระกอบการประเมินความเส่ียง ML/TF ของรายธุรกิจซ่ึงจะช่วยในการจดักลุ่มของสถาบนัการเงิน

และธุรกิจท่ีมีหนา้ท่ีรายงานจ�าแนกตามความเส่ียงดา้น ML/TF

364. จนถึงช่วงปลายปี 2559 แผนการก�ากับดูแลของส�านักงาน ปปง. อิงกับการประเมินความเส่ียง ML/TF  

ของธุรกิจรายภาคตามท่ีระบุในรายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ไม่มากนัก ผลการประเมินความเส่ียง 

ระดับชาติช่วยให้ส�านักงาน ปปง. สามารถประเมินผูมี้หน้าท่ีรายงานแต่ละภาคธุรกิจว่าอยู่ในระดับสูง กลาง  

หรือต�่า (เช่น ภาคธนาคาร ธุรกิจรับฝากเงินสด ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจแลกเปล่ียนเงิน ธุรกิจโอนเงิน 

และธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความเส่ียงสูง ส่วนธุรกิจหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงปานกลาง และธุรกิจประกนัภยั 

สถาบันการเงินขนาดเล็ก สถานรับจ�าน�า ทรัสต์34 นายหน้าซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า ธุรกิจก่อสร้าง สหกรณ์   

และเครดิตยูเนียน มีความเส่ียงต�่า) ตามแผน ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งตอ้งถูกตรวจสอบทุกปี ส่วนการตรวจสอบ 

สถาบันการเงินถ่ีเพียงใดข้ึนกับผลการประเมินความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ การจัดท�าการประเมินรายภาค 

เป็นเพียงการประเมินเบ้ืองตน้ซ่ึงอาศยัขอ้มูลในรายงานประเมินความเส่ียงระดบัชาติท่ีมีจ�ากดัและจากการตอบ

แบบสอบถาม ไม่ปรากฏว่ามีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นกิจจะลกัษณะหรือไม่ การขาดการประเมินความเส่ียง 

อย่างเป็นทางการท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งการประเมินความเส่ียงของสถาบนัการเงินและธุรกิจท�าให้ประเทศไทย 

ขาดขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีครบถว้นสมบูรณ์ในการพิจารณาก�าหนดความถ่ีและความเขม้ขน้ในการก�ากบัดูแล on-site  

และ off-site ดา้น AML/CFT

365. เกณฑ์ข้อท่ี 26.6 - ส�านักงาน ปปง. มีเอกสาร/ขอ้มูลเพ่ือใช้สนับสนุนในการประเมินความเส่ียง ML/TF  

ในระดบัธุรกิจ รวมทั้งระดบัความเส่ียง ML/TF ของสถาบนัการเงินนั้นๆ เองค่อนขา้งน้อยมาก แต่ประเทศไทย 

ไดจ้ดัท�าการประเมินสถาบนัการเงินในบางภาคธุรกิจแลว้

34 รายงานการประเมินความเส่ียงปี 2555 ยงัประเมินเก่ียวกบัทรัสตแ์ละการตกลงกนัทางกฎหมายนอ้ย
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

366. มีขอ้บกพร่องบางส่วนในดา้นความละเอียดในการก�ากบัคุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมผูบ้ริหาร 

ของสถาบนัการเงิน การก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ของส�านกังาน ปปง. ไม่สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง ML/TF  

เท่าท่ีควรแต่ถือว่าอยู่ระหว่างการพัฒนา มีข้อบกพร่องด้านขอบเขต (บริษัทลิสซ่ิงและสหกรณ์ขนาดเล็ก)  

ประกอบกบัการขาดการก�ากบัดูแลบางภาคธุรกิจ (สหกรณ์) เม่ือพิจารณาความเส่ียง ML/TF ของภาคธุรกิจกลุ่มน้ี 

แลว้จดัวา่น่าเป็นห่วงมาก จากขอ้บกพร่องท่ีมีอยูป่านกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 26 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑ ์

สอดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  27 - อ�ำนำจของผู้มีหน้ำทีก่�ำกบัดูแล

367. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 29 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

368. เกณฑ์ข้อท่ี 27.1 - ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลกัในการออกระเบียบดา้น AML/CFT และการก�ากบัดูแล 

ในประเทศไทย ส�านักงาน ปปง. ติดตาม ประเมิน และก�ากบัดูแลด้าน AML/CFT ผูมี้หน้าท่ีรายงานทั้งหมด  

โดยความร่วมมือกบัหน่วยก�ากบัภาคธุรกิจ ส�านกังาน ปปง. เป็นผูป้ระสานงานหลกัดา้นนโยบายและการปฏิบติัการร่วมมือ 

ดา้นสืบสวนทางการเงินในประเทศและระดบัระหว่างประเทศ รวมทั้งการก�ากบัดูแลและประเมินดา้น AML/CFT  

หน่วยก�ากับรายภาคธุรกิจอ่ืน (คือ ธปท. ส�านักงาน ก.ล.ต. และส�านักงาน คปภ.) ก�ากับดูแลสถาบนัการเงิน 

และผูมี้หนา้ท่ีรายงานรวมทั้งในดา้น CDD บางส่วน, การบริหารความเส่ียงและการเกบ็รักษาขอ้มูล ส�าหรับสหกรณ์ 

ท่ีมีเงินทุนต�่ากวา่ 2 ลา้นบาท, สถานรับจ�าน�าและบริษทัลิสซ่ิงไม่อยูใ่นการก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT

369. เกณฑ์ข้อท่ี 27.2 - อ �านาจของส�านักงาน ปปง. ในการตรวจสอบ on-site ของธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน (มาตรา 40 (3)/1 และ 40 (4)) ส่วนอ�านาจของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในการตรวจสอบ on-site ของธุรกิจเป็นไปตามมาตรา 85 ของพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน ส่วนอ�านาจตรวจสอบ 

บริษทัหลกัทรัพยอ์ยู่ในมาตรา 264 ของกฎหมายหลกัทรัพย ์ และมาตรา 103 ของ พ.ร.บ. ซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหนา้ เพ่ือตรวจสอบการด�าเนินงาน ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และตรวจสอบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยห์รือธุรกิจ

ส�านักงาน คปภ. มีอ�านาจตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เพ่ือตรวจสอบ 

การท�าธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัทประกันภัย ส�าหรับบริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต ้

การก�ากบัของ ธปท. และ พ.ร.บ. ฟอกเงินตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 

การช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2551
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370. เกณฑ์ข้อท่ี 27.3 - พ.ร.บ. ปปง. (ม. 38) ใหอ้ �านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปในสถานท่ีท�าการ เรียกบุคคลใดๆ  

มาเพ่ือให้ถ้อยค�า หรือส่งค�าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ 

หรือประกอบการพิจารณา หน่วยงานก�ากบัดูแลสถาบนัการเงินอ่ืน อาทิ ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. และส�านกังาน คปภ.  

มีอ �านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ม. 85 (1) พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พรก. มาตรา 20 มาตรา 109  

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาตรา 103 พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้, มาตรา 48 (3)  

และ (4) กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ) ใหอ้ �านาจเจา้หนา้ท่ีสัง่ใหพ้นกังานของสถาบนัการเงิน ธุรกิจบริการช�าระเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัหลกัทรัพย/์นายหนา้ หรือนายหนา้ประกนัภยั ส่งเอกสารตามท่ีก�าหนด

371. เกณฑ์ข้อท่ี 27.4 - ระเบียบดา้น AML/CFT เก่ียวกบัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน CDD อยูภ่ายใต ้พ.ร.บ. ปปง. ซ่ึงก�าหนดระวางโทษ 

ทางอาญาผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แต่บทลงโทษยงัไม่หนกัพอ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดโทษ (1) ปรับ (1 ลา้นบาท และปรับ 

อีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง) และ (2) ปรับไม่เกิน 500,000 บาทกรณีท่ีเป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงาน 

ท่ีฝ่าฝืน พ.ร.บ. ปปง. (3) บุคคลใดท่ีรายงานเทจ็ตอ้งระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 50,000 - 500,000 บาท 

บุคคลใดไม่มาให้ถอ้ยค�า ไม่ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือไม่ส่งบญัชีหรือเอกสาร ตอ้งระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา (ม.62 63 64 และ 66 ของ พ.ร.บ. ปปง.) 

372. ส�านักงาน ปปง. มีอ �านาจตาม พ.ร.บ. ปปง. ทั้ งการลงโทษปรับและการควบคุมในกรณีฝ่าฝืนมาตรการ  

AML/CFT แมว้่าอ �านาจน้ีจะไม่รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการออกหนงัสือเตือนก็ตาม หน่วยงานก�ากบั 

ดูแลอ่ืนๆ (ธปท. ส�านกังาน ก.ล.ต. และส�านกังาน คปภ.) มีบทบญัญติัทัว่ไปตามกฎหมายของตน เช่น ส�านกังาน ก.ล.ต.  

และส�านักงาน คปภ.  มีอ�านาจเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยตามล�าดับ  

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้อ �านาจส�านักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญาต 

ของบริษัทหลักทรัพย์ท่ีกระท�าการหรือไม่กระท�าการตามท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ซ่ึงมีข้อก�าหนดด้าน AML/CFT เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า  ธปท.  

มีอ �านาจออกหนังสือเตือน ถอดถอนผูบ้ริหาร สั่งให้สถาบันการเงินแก้ไขปัญหา และ/หรือเพิ่มหรือลดทุน  

ในกรณีไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง ธปท. อาจสั่งปิดสถาบันการเงินในก�ากับได้ อีกทั้ ง ธปท. อาจเสนอให้ ก.คลัง 
ถอนใบอนุญาตสถาบนัการเงินหากสถานะหรือการประกอบการของสถาบนัการเงินนั้นอาจสร้างความเสียหาย 

แก่ประโยชน์สาธารณะ (ม.83 89 90 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ข้อ.16 ของกฎกระทรวงว่าด้วย 

การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2551 ม.143 - 146 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ม.111 พ.ร.บ. สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  ม.64 ของกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ ม.59 กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั)  

ในทางปฏิบติั หน่วยงานก�ากบั (คือ ส�านกังาน ก.ล.ต. ธปท. และส�านกังาน ปปง.) ออกหนงัสือเตือนและก�าหนด 

ค่าปรับกบัสถาบนัการเงินเพ่ือให้ด�าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาในกลุ่มผูก้ �ากบัดูแลทั้งหมดนั้น  

ส�านกังาน ก.ล.ต. มีการใชบ้ทลงโทษมากกวา่หน่วยก�ากบัอ่ืนๆ (ดูตารางขอ้ 425)  
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

373. ขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยประกอบดว้ย (i) ขาดบทลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดไดก้บัสถาบนั 

การเงินและ (ii) ด้านอ�านาจตรวจสอบสถาบนัการเงินบางประเภท ตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 27 ยงัมีขอ้บกพร่อง 

เลก็นอ้ยในดา้นขอบข่ายของสถาบนัการเงิน อ�านาจของส�านกังาน ปปง.ในการลงโทษผูฝ่้าฝืนไม่รวมถึงการเพิกถอน

ใบอนุญาตหรือการออกหนังสือเตือน สรุปคือขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 27 ของประเทศไทยจัดอยู่ในเกณฑ์สอดคล้อง 

เป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที่  28 - ระเบียบและกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบอำชีพที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
(DNFBPs)

374. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 24  

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้ง ขอ้บกพร่องส�าคญัคือการเปิดคาสิโนผิดกฎหมายทัว่ประเทศและขาดระบบ 

การก�ากับดูแล DNFBPs ในด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้าน AML/CFT ได้มีการเสริมสร้างการก�ากับดูแล  

DNFBPs สามประเภท คือ ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ผู ้ค้าทองค�า และผู ้ค้าอัญมณี ระเบียบก�ากับ 

ดา้น AML/CFT ท่ีใชก้บักลุ่ม DNFBPs อยูภ่ายใต ้ พ.ร.บ. ปปง. แต่ ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย  

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการเชิงป้องกนัยงัไม่คลุมไปถึง DNFBPs นอกจากนั้นทั้งนักกฎหมายและนักบญัชี 

กไ็ม่อยูใ่นขอบข่ายของกรอบก�ากบัดา้น AML/CFT

375. เกณฑ์ข้อท่ี 28.1 - ในประเทศไทยหา้มด�าเนินธุรกิจคาสิโน แต่มีหลกัฐานวา่มีคาสิโนผดิกฎหมายเปิดด�าเนินการ

ในประเทศไทยจ�านวนมาก

376. เกณฑ์ข้อท่ี 28.2 - ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลดา้น AML/CFT ของ DNFBPs ในประเทศไทย  

ประกอบดว้ยนายหนา้ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์และผูค้า้โลหะมีคา่ เพชรพลอยทองค�า ซ่ึง DNFBPs มีหนา้ท่ีรายงานธุรกรรม 

เงินสดท่ีมีจ�านวนสูงกว่าเพดานขั้นต�่าท่ีก�าหนด/ธุรกรรมตอ้งสงสัยต่อส�านกังาน ปปง. บทบญัญติัในมาตรา 20/1  

ของ พ.ร.บ. ปปง. ไม่มีความชัดเจนซ่ึงอาจท�าให้ผู ้มีหน้าท่ีรายงานไม่สามารถด�าเนินการตามมาตรการ 

ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั

377. เกณฑ์ข้อท่ี 28.3 - ส�านกังาน ปปง. มีหนา้ท่ีติดตามและบงัคบัการปฏิบติัตามเกณฑ ์AML/CFT

378. เกณฑ์ข้อท่ี 28.4 - 28.4 (ก) - ส�านักงาน ปปง. มีอ�านาจมากเพียงพอในการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎหมาย  

(ดูขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 27) มาตรา 16/1 40 (3/1) และ (4) ใหอ้ �านาจส�านกังาน ปปง. ท�าหนา้ท่ีในการติดตามก�ากบั
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379. เกณฑ์ข้อท่ี 28.4 (ข) - นกักฎหมายตอ้งมีใบอนุญาตและอยูภ่ายใตก้ารก�ากบัของหน่วยงานก�ากบัดูแลตนเอง  

ตาม พ.ร.บ. วชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งจดทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวชิาชีพบญัชี 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ปรากฏวา่ พรบ. วิชาชีพฯ หรือสภาฯ ออกกฎใดๆ บงัคบัใหน้กับญัชีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด 

ในดา้น AML/CFT ส�าหรับนักบญัชีท่ีจดทะเบียนกบัสภาฯ นั้น สภาฯ มีมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ในการควบคุมสมาชิกซ่ึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม สภาฯ ไม่มีบทบาทท่ีเ ก่ียวข้องกับ 

ดา้น AML/CFT และไม่มีขอ้บงัคบัดา้น AML/CFT ใชบ้งัคบักบัผูต้รวจสอบบญัชีและนกับญัชี

380. เกณฑ์ข้อท่ี  28.4 (ค) - บทก�าหนดโทษเป็นเช่นเดียวกบัสถาบนัการเงิน (ดูขอ้ 27.4) ขอ้บกพร่องส�าคญั 

คือ ขาดบทลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดได้ และลกัษณะกระบวนการเปรียบเทียบท่ียุ่งยาก  

และส้ินเปลืองทรัพยากรในการปรับ

381. เกณฑ์ข้อท่ี 28.5 - แผนการก�ากับดูแลของส�านักงาน ปปง. อ้างอิงผลการประเมินความเส่ียง ML/TF  

รายภาคธุรกิจซ่ึงมาจากการประเมินความเส่ียงระดับชาติ (ฉบับปี 2555) แต่การประเมินรายภาคธุรกิจ 

เป็นการประเมินอย่างง่ายๆ คือใช้ขอ้มูลจากรายงานการประเมินความเส่ียงระดับชาติซ่ึงไม่มีรายละเอียดมาก 

ประกอบกบัการตอบแบบสอบถาม จนขณะน้ีส�านกังาน ปปง. ไดต้รวจสอบผูค้า้ทองค�า 7 ราย และนายหนา้ซ้ือขาย

อสงัหาริมทรัพย ์5 รายในปี 2559

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

382. การขาดการควบคุมกลุ่ม DNFBPs บางกลุ่มในด้าน AML/CFT เป็นประเด็นส�าคัญในด้านขอบข่าย 

ตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 28 นอกจากนั้น มิไดมี้การก�ากบัดูแลตามความเส่ียงดา้น ML/TF และบทลงโทษไม่เหมาะสม 

และมีผลยบัย ั้งการกระท�าผดิได ้ จากขอ้บกพร่องท่ีมีอยูใ่นระดบัปานกลาง ท�าใหข้อ้แนะน�าขอ้ท่ี 28 ของประเทศไทย 

จดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  29  - หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงิน (FIU)

383. ในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามข้อแนะน�าพิเศษ 

เดิมขอ้ท่ี 26 ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน มาตรฐานสากลเร่ืองหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)  

เขม้ข้ึนเป็นอยา่งมาก ในปี 2555 ประเทศไทยไดแ้กไ้ข พ.ร.บ. ปปง. หลายส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยข่าวกรองทางการเงิน  

กล่าวคือมีการปรับปรุงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบการบริหารและความเป็นอิสระจากการก�ากบัของรัฐบาล

384. เกณฑ์ข้อท่ี 29.1 - ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินท่ีมีอ�านาจตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ปปง.  

กองข่าวกรองทางการเงินของส�านกังาน ปปง. ตั้งข้ึนตามหมวด 4 ของระเบียบส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ว่าด้วยการบริหารราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 โดยมีความรับผิดชอบ 

การด�าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 29.1 
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385. เกณฑ์ข้อท่ี 29.2 (ก) - ส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินท่ีมีอ�านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 40 (2)  

ของ พ.ร.บ. ปปง. ในการรับรายงานธุรกรรมสงสยัจากผูมี้หนา้ท่ีรายงาน กองข่าวกรองทางการเงิน ส�านกังาน ปปง.  

ตั้ งข้ึนตามระเบียบส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส�านักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 โดยมีความรับผดิชอบการด�าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 29.2

386. พ.ร.บ. ปปง. และกฎกระทรวงมีขอ้ก�าหนดในการรายงานธุรกรรมและขอ้มูลอ่ืนท่ีครอบคลุมอยา่งกวา้งขวาง 

ไปยงัส�านักงาน ปปง. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ขอ้ท่ี 29 (2) (ข) และรวมถึงธุรกรรมเงินสด, ธุรกรรมทรัพยสิ์น  

และธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังหาริมทรัพยมู์ลค่าสูงกว่า 700,000 บาทข้ึนไปท่ีเก่ียวกบัการโอนหรือการช�าระเงิน 

ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเงินสด

387. เกณฑ์ข้อท่ี 29.3 - มาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง. ให้อ �านาจส�านักงาน ปปง. สั่งให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน  

ส่วนราชการ และผูเ้ก่ียวขอ้งส่งขอ้มูลเพิ่มเติม และเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค�า หรือส่งค�าช้ีแจงเป็นหนังสือ  

หรือส่งบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือวเิคราะห์ 

388. ยิง่กวา่นั้นส�านกังาน ปปง. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั้งทางตรงและทางออ้ม (โดยมีการท�าบนัทึก 
ความเขา้ใจร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ) ท่ีช่วยให้ส�านักงาน ปปง. ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างดี สอดคลอ้งเหมาะสม 

ตามเกณฑข์อ้ท่ี 29.3 (ก)และ(ข)

389. เกณฑ์ข้อท่ี 29.4 - กองข่าวกรองทางการเงิน ส�านักงาน ปปง. ตั้งข้ึนตามหมวด 4 ของระเบียบส�านักงาน 

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ.2556 โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้งในการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์และปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 29.4  

ทั้งน้ีขอ้ก�าหนดใหว้เิคราะห์เชิงกลยทุธ์รวมถึงอ�านาจเฉพาะเก่ียวกบัการวเิคราะห์แนวโนม้ ML/TF

390. เกณฑ์ข้อท่ี 29.5 - ตามมาตรา 40 (3) ส�านกังาน ปปง. มีอ �านาจรับหรือส่งรายงานหรือขอ้มูลเพ่ือปฏิบติัการ 

ตาม พ.ร.บ. ปปง. หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ดัท�าข้ึนระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ  

แมว้่าจะไม่บญัญติัไวช้ัดแจ้ง แต่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจอาจขอขอ้มูลจากส�านักงาน ปปง. ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

ML/TF และความผิดมูลฐานท่ีเ ก่ียวข้องสัมพันธ์ การจัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างส�านักงาน ปปง.  

และหน่วยงานอ่ืนๆ อยู่ภายใตม้าตรา 40 (3) ซ่ึงให้อ �านาจแก่ส�านักงานฯ ในการรับหรือส่งรายงานหรือขอ้มูล 

เพ่ือปฏิบติัการตาม พ.ร.บ. ปปง. หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ดัท�าข้ึนระหว่างหน่วยงานในประเทศ 

หรือต่างประเทศ

391. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

พ.ศ. 2540 บงัคบัใชก้บัหน่วยราชการทุกหน่วย รวมทั้งส�านกังาน ปปง. และก�าหนดวธีิการส่งขอ้มูลท่ีก�าหนดชั้นความลบั 

ไปยงัหน่วยงานภายนอก เช่น การส่งเอกสารตอ้งบรรจุซองหรือภาชนะสองชั้น เจา้หนา้ท่ีส�านกังาน ปปง.ยนืยนัวา่ 

ไดป้ฏิบติัตามระเบียบน้ี
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392. เกณฑ์ข้อท่ี 29.6 (ก) - มาตรา 66 ของ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัใหเ้ก็บรักษาความลบัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ 

ตามกฎหมาย หากฝ่าฝืน ตอ้งระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ  

พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บงัคบัใชก้บัหน่วยราชการทุกหน่วยรวมทั้งส�านกังาน  

ปปง. และมีขอ้บทในการด�านินการกบัขอ้มูลท่ีมีชั้นความลบั อน่ึง ส�านกังาน ปปง.มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติั 

มาตรฐานท่ีครอบคลุมการปฏิบติังานของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการ 

เกบ็รักษา ส่ง การคุม้ครอง และการเขา้ถึงขอ้มูล

393. เกณฑ์ข้อท่ี 29.6 (ข) - ส�านกังาน ปปง. ตอ้งสรรหาบุคลากรตามกฎระเบียบขา้ราชการพลเรือน เจา้หน้าท่ี 

ท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานในส�านกังาน ปปง. จะตอ้งผา่นการตรวจสอบประวติั และผา่นการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั  

รวมทั้ งการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมและการสัมภาษณ์เพ่ือให้แน่ใจว่ามีมาตรการความมั่นคงปลอดภัย 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาจรรยาในการปฏิบติังานของส�านกังาน ปปง.

394. เกณฑ์ข้อท่ี 29.6 (ค) - เลขาธิการ ปปง. มีหนา้ท่ีความรับชอบในการเก็บและใชข้อ้มูลท่ีอยูใ่นการครอบครอง 

ของส�านักงาน ปปง. (มาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง.) ส�านักงาน ปปง. ไดรั้บรายงานเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มากกว่า 95% ท่ีเหลือเป็นการส่งทางโทรสารและไปรษณีย์ ส�านักงานฯ ดูแลความปลอดภัยของสถานท่ี 

และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการลักข้อมูลหรือส่งข้อมูลท่ีเก็บรักษาไว้ นอกจากนั้ น  

ยงัใชซ้อฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีกา้วหน้าเพ่ือป้องกนัการบุกรุกโจมตีฐานขอ้มูล ระบบท่ีมีอยู่บนัทึกการใชง้านระบบ 

หรือการใช้งานจากฐานข้อมูลท่ีเก็บรายงานต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ปปง. ระเบียบส�านักงาน ปปง.  

ว่าด้วยการบริหารราชการท่ีดีของส�านักงาน ปปง. พ.ศ. 2545 ข้อ 39 ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ปปง.  

และพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพ.ร.บ. ปปง. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องและเก็บรักษาความลับ 

อยา่งเคร่งครัด

395. เกณฑ์ข้อท่ี 29.7 (ก) - หลังการประเมินคร้ังล่าสุด มีการเปล่ียนแปลงกระทรวงท่ีมีอ�านาจสั่งราชการ 

ของส�านกังาน ปปง. ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัวา่ “ใหจ้ดัตั้งส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

เรียกโดยยอ่วา่ “ส�านกังาน ปปง.” เป็นส่วนราชการท่ีไม่สงักดัส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบติัหนา้ท่ี 

โดยอิสระและเป็นกลาง…”

396. อยา่งไรกต็าม มาตรา 41 ของ พ.ร.บ. ปปง. ระบุวา่ “ใหมี้เลขาธิการมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซ่ึงราชการ 

ของส�านักงานและเป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในส�านักงานข้ึนตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้น ในส่วนของคณะกรรมการ ปปง. ซ่ึงมีตวัแทนจากหลายหน่วยและอยูภ่ายใตร้ะเบียบ 

ท่ีมีรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับองค์ประกอบและการแต่งตั้ งนั้ นมีอ�านาจส�าคัญเหนือคณะกรรมการธุรกรรม 

ส�านกังานและเลขาธิการฯ ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ปปง.
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397. เ ม่ือพิจารณารวมแล้ว ทั้ งสองวรรคสร้างความลักลั่นในเร่ืองความเป็นอิสระของส�านักงาน ปปง.  

ตามเกณฑข์อ้ท่ี 29.7 (ก) ฝ่ายไทยแจง้วา่ มีโทษหนกัถา้หากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูด้ �ารงต�าแหน่งทางการเมือง

สัง่การใหส้�านกังาน ปปง. กระท�าการเพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดโดยปราศจากหลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ี ปปง.  

ท่ีปฏิบติัตามค�าสัง่นั้นตอ้งรับโทษดว้ยเช่นเดียวกนั มาตรา 11 ของ พ.ร.บ. ปปง. ก�าหนดโทษหนกักรณีการปฏิบติัหนา้ท่ี

โดยมิชอบท่ีบงัคบัทั้งกบัขา้ราชการและนกัการเมือง

398. เกณฑ์ข้อท่ี  29.7 (ข) - มาตรา 40 (3) ของ พ.ร.บ. ปปง. สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 29.7 (ข) และใหส้�านกังาน ปปง.  

ท�าข้อตกลงเ พ่ือร่วมมือโดยอิสระกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปล่ียนข้อมูล  

29.7 (ค) -  มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหจ้ดัตั้งส�านกังาน ปปง. เป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานอ่ืน  

และดงันั้น จึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเกณฑข์อ้ท่ี 29.7 (ค)

399. เกณฑ์ข้อท่ี 29.7 (ง) - ในส่วนของเกณฑข์อ้ท่ี 29.7(ง) คณะผูป้ระเมินไม่ไดรั้บขอ้มูลการจดัสรรอตัราก�าลงั 

จากส�านกังาน ก.พ. อย่างไรก็ตาม มาตรา 41 ของ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัว่า “ให้มีเลขาธิการมีหนา้ท่ีควบคุมดูแล 

โดยทั่วไปซ่ึงราชการของส�านักงานและเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงาน 

ในส�านักงาน …” ซ่ึงดูจะสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ขอ้น้ี ไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนของการแทรกแซงหรือการใชอิ้ทธิพล 

ของธุรกิจ หน่วยราชการ หรือฝ่ายการเมืองท่ีอาจบัน่ทอนความเป็นอิสระของการด�าเนินงาน กองข่าวกรองทางการเงิน 

ส�านกังาน ปปง. มีขา้ราชการ 38 คนและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 3 คน และเจา้หนา้ท่ีกองความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

อีก 17 คน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆในส�านกังาน ปปง. ท่ีสนบัสนุนภารกิจของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน 

400. เกณฑ์ข้อท่ี  29.8 - ส�านกังาน ปปง. เป็นสมาชิกของกลุ่มเอก็มอนทต์ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

401. จากข้อบกพร่องเล็กน้อยเก่ียวกับความเป็นอิสระในการท�างานอย่างเพียงพอ ท�าให้ข้อแนะน�าข้อท่ี 29  

ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที่  30 - หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนบังคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำน
สืบสวนสอบสวน

402. ในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ปี 2550 ผลการประเมินตามข้อแนะน�าพิเศษ 

เดิมขอ้ท่ี 27 ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน สาเหตุหลกัเน่ืองจากขาดประสิทธิผลและหลกัฐาน 

ทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อมา ประเทศไทยไดแ้กไ้ขกรอบ AML/CFT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมาย, เสริมสร้างสมรรถนะ  

(ความเช่ียวชาญ ทรัพยากรและตั้ งโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม) และการบังคับใช้กฎหมาย AML/CFT  

และมาตรการป้องกนัอ่ืนๆ
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403. เกณฑ์ข้อท่ี 30.1 - หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหมี้การสืบสวน ML ความผดิมูลฐาน 

และ TF ตร. มีหนา้ท่ีความรับชอบในการสืบสวนความผิดมูลฐาน ML และ TF หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน  

เช่น กรมศุลฯ (ความผิดเก่ียวกบัศุลกากร) ป.ป.ส. (ความผิดยาเสพติด) DSI (คดีพิเศษ) และส�านักงาน ป.ป.ช.  

(การทุจริต) มีอ�านาจหนา้ท่ีในการสืบสวนสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐานต่างๆ และหลายหน่วยไดส่้งเร่ือง 

การยึดทรัพย์และการสืบสวนสอบสวนเพ่ือริบทรัพย์ไปยงัส�านักงาน ปปง. มีเฉพาะ ตร. และ DSI เท่านั้ น 

ท่ีด�าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ส่วนหน่วยงานอ่ืนมิไดด้�าเนินการ ส�านักงาน ปปง. มีบทบาทส�าคญั 

ในการยึดทรัพย์และริบทรัพย์ ขณะท่ีส�านักงาน ปปง. ไม่มีอ�านาจสืบสวนคดีฟอกเงินหรือความผิดมูลฐาน  

แต่ไดช่้วย ตร. สืบสวนสอบสวนดา้น TF และช่วยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ ในการสืบหาพยานหลกัฐาน 

ทางการเงินเพื่อช่วยสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐาน

404. เกณฑ์ข้อท่ี 30.2  - ตร. และ DSI เป็นเพียงสองหน่วยงานท่ีมีอ�านาจสืบสวนเก่ียวกับการฟอกเงิน  

เน่ืองจาก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีกองบังคับการต่างๆ ท่ีท�าหน้าท่ีสืบสวนความผิดมูลฐานเกือบทั้ งหมด  

จึงสามารถสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินไปพร้อมกนัได ้ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายต่างๆ นอกเหนือจาก DSI  

หรือ ตร. (รวมทั้งส�านกังาน ป.ป.ช.) ส่งเร่ืองการสืบสวนฟอกเงินไปยงัหน่วยงานทั้งสองโดยร้องทุกขก์ล่าวโทษ 

ทางอาญา จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ ส�านกังาน ปปง. สามารถร้องทุกขก์ล่าวโทษทางอาญาฐานฟอกเงินต่อพนกังานต�ารวจ 

หากสงสัยว่ามีการฟอกเงิน ส�านักงาน ปปง. จะให้การสนับสนุนในการสืบสวนโดยจดัหาขอ้มูลพยานหลกัฐาน 

ใหต้ามท่ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายร้องขอ

405. เกณฑ์ข้อท่ี 30.3 - หมวด 6 ของ พ.ร.บ. ปปง.มอบหมายส�านักงาน ปปง. และให้มีอ �านาจในการติดตาม 

และระงบัการด�าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ขณะท่ีภารกิจส�านกังาน ปปง. เป็นการยดึ/อายดัทรัพยสิ์น หน่วยงานอ่ืนๆ

เช่น ส�านักงาน ป.ป.ช. ป.ป.ส. DSI ตร. และกรมศุลกากร มีอ�านาจของหน่วยงานเองในการยึดและอายดั 

ทรัพยสิ์นท่ีสงสัยว่าเป็นทรัพยท่ี์ได้มาหรือเป็นเคร่ืองมือในการท�าอาชญากรรม ส่วนใหญ่หน่วยงานดังกล่าว 

ยดึและอายดัทรัพยสิ์นเพื่อริบทางอาญา แต่ส�านกังาน ปปง. เนน้ริบทรัพยท์างแพง่

406. เกณฑ์ข้อท่ี  30.4  -  หน่วยงานทั้ งหมดมีอ�านาจสืบสวนทางการเ งินในคดีอาญาตามอ�านาจหน้า ท่ี  

รวมทั้งส�านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการป่ันราคาหุน้และการซ้ือขายหุน้โดยอาศยัขอ้มูลภายใน ถา้หากอาจจะมีการ ML  
หรือ TF ก็จะส่งเร่ืองไปยงัส�านกังาน ปปง. หรือ ตร. รวมถึงกรมสรรพากร แมว้่าอนัท่ีจริง ความผิดเก่ียวกบัภาษี 

ไม่เป็นความผดิมูลฐานฟอกเงิน ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย35

35 ขอ้สงัเกตคือวา่ความผดิเก่ียวกบัภาษีเป็นความผดิมูลฐานในวนัท่ี 2 เมษายน 2560 ซ่ึงเกินก�าหนดเวลาพิจารณาใหเ้กณฑค์ะแนนในรายงานน้ี
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407. เกณฑ์ข้อท่ี 30.5 - ส�านักงาน ป.ป.ช. กับ ส�านักงาน ปปท. ไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการสืบสวน 

ความผิดฐานฟอกเงิน โดยส�านักงาน ป.ป.ช. กบัส�านักงาน ปปท. แบ่งหน้าท่ีกนัตามต�าแหน่งของผูถู้กกล่าวหา  

ในกรณีท่ีอาจมีการฟอกเงินเกิดข้ึน ส�านกังาน ป.ป.ช. จะแจง้ความกบั ตร. หรือ DSI ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงิน  

อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน ป.ป.ช. มีอ �านาจในการช้ี ติดตาม และยึด/อาย ัดทรัพย์สินและอาจใช้อ �านาจ 

ของคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือด�าเนินการในลกัษณะเดียวกนัตามวรรค 4-5, มาตรา 37/2   

แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

408. ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  30  ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์ (compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  31  - อ�ำนำจของหน่วยงำนบังคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำนสืบสวนสอบสวน

409. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 28  

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานท่ีมีอ�านาจไม่ใชอ้ �านาจเพ่ือเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน 

ทางอาญาฐาน ML/TF อยา่งมีประสิทธิผล ประเทศไทยไดแ้กไ้ขกรอบ AML/CFT หลายส่วนหลงัจากการออกรายงาน 

การประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550

410. เกณฑ์ข้อท่ี 31.1 (ก) - มาตรา 38 (1) และ (2) ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหอ้ �านาจเลขาธิการฯ คณะกรรมการธุรกรรม 

หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ �านาจ สั่งให้สถาบนัการเงิน ส่วนราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

และบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค�า  หรือส่งค�า ช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ  

มาเพื่อตรวจสอบ เจา้พนกังานต�ารวจหรือฝ่ายปกครองมีอ�านาจตามมาตรา 17 แห่งประมวลวธีิพิจารณาความทางอาญา 

ในการสืบสวนคดีอาญาซ่ึงรวมถึงการคน้หาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานตามอ�านาจหนา้ท่ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของสังคมและเพ่ือยืนยนัรายละเอียดของการกระท�าความผิด รวมถึงอ�านาจตามมาตรา 132 (3) ออกหมายเรียก 

ใหบุ้คคลจดัส่งเอกสาร ในเร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติด มีอ�านาจสั่งใหบุ้คคลใหถ้อ้ยค�าหรือช้ีแจงเป็นหนงัสือหรือส่งบญัชี  

เอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบโดยธนาคาร ส�านักงาน ก.ล.ต. และสถาบนัการเงิน  

ส�าหรับในคดีทุจริต ส�านกังาน ป.ป.ช. อาจแจง้ใหห้น่วยงานใดหรือสถาบนัการเงินยนิยอมใหอ้นุกรรมการไต่สวน 

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูถู้กกล่าวหาวา่กระท�าความผดิได ้(มาตรา 25/1 พ.ร.ป. ป.ป.ช.)

411. เกณฑ์ข้อท่ี 31.1 (ข) - มาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง. ให้กรรมการธุรกรรมหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็หนงัสือจากเลขาธิการมีอ�านาจเขา้ไปในเคหสถานหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า 

มีพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิดฐานฟอกเงินหรือเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท�าความผิด 

(เพื่อคน้สถานท่ีเท่านั้น และตอ้งเก่ียวกบัการฟอกเงินเท่านั้น) เจา้พนกังานไต่สวนอาจตรวจสอบบุคคลของฝ่ายผูเ้สียหาย 

หรือฝ่ายผู ้ต้องหา ค้นหาส่ิงของ การครอบครองส่ิง ท่ี เ ป็นความผิดหรืออาจใช้ในการกระท�าความผิด 

หรืออาจใช้เป็นหลักฐานได้ (ม. 132 ประมวลวิธีพิจารณาความทางอาญา) นอกจากนั้ น พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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อาจเรียกบุคคลใหม้าใหถ้อ้ยค�าหากมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่การใหก้ารของผูน้ั้นจะเป็นประโยชนต่์อคดี ในดา้นการทุจริต 

ภายใตม้าตรา 25 (2) พ.ร.ป. ป.ป.ช. ส�านกังาน ป.ป.ช. อาจเขา้ไปในเคหสถานเพ่ือรวบรวมหลกัฐานและตรวจสอบทรัพยสิ์น  

ตามกฎหมายคดีพิเศษ (มาตรา 24 (1) และ 24 (2)) DSI อาจเขา้ไปและคน้เคหสถานและคน้ตวับุคลหรือยานพาหนะ  

ในส่วนยาเสพติด ส�านกังาน ป.ป.ส. อาจเขา้ไปและคน้เคหสถานเพื่อสืบสวนหรือยดึทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัความผดิยาเสพติด  

(มาตรา 25 (3) แห่งพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท�าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด) 

412. ส�านกังาน ปปง. อาจคน้สถานท่ีไดต่้อเม่ือสงสยัวา่เป็นการกระท�าความผดิฐานฟอกเงิน ส�าหรับความผดิมูลฐาน  

ตร. อาจใชอ้ �านาจคน้บุคคลและสถานท่ีตามประมวลวธีิพิจารณาความทางอาญา (ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของ DSI กมี็อ�านาจน้ี) 

ในเร่ืองยาเสพติด ส�านกังาน ป.ป.ส. สามารถเขา้ไปและคน้เคหสถานได้

413. เกณฑ์ข้อท่ี  31.1 (ค) - ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจตามมาตรา 38(2) ในการเรียกพยานมาใหถ้อ้ยค�า หน่วยงานสืบสวนอ่ืนๆ  

มีอ �านาจในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับความผิดมูลฐานตามหน้าท่ีซ่ึงมีนัย 

การใหอ้ �านาจในการเรียกพยานมาใหถ้อ้ยค�า

414. เกณฑ์ข้อท่ี  31.1 (ง) - มาตรา 132 (4) แห่งประมวลวธีิพิจารณาความทางอาญาใหย้ดึไวซ่ึ้งส่ิงของท่ีไดจ้ากการคน้  

ส�านักงาน ป.ป.ส. อาจยึดและอาย ัดหลักฐานรวมทั้ ง เอกสารทางการเงินตามมาตรา 25 (1) และ (2)  

แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู ้กระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ทั้ งส�านักงาน ปปง.  

และส�านกังาน ป.ป.ช. มีอ �านาจในการยดึและเกบ็หลกัฐานไดเ้ช่นเดียวกนั

415. เกณฑ์ข้อท่ี  31.2 - 31.2 (ก) - การปฏิบติัการอ�าพราง - มาตรา 27 ของกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 

และมาตรา 46/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. ให้ DSI และส�านกังาน ปปง. ตามล�าดบัปฏิบติัการแฝงตวัเพ่ือสืบทรัพยสิ์น 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิมูลฐาน, การสืบสวน ML และ TF

416. ตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 7 เจา้หน้าท่ี ป.ป.ส. มีอ �านาจปฏิบติัการ 

อ�าพราง เ ม่ือได้รับอนุญาตเ ป็นลายลักษณ์อักษร การอ�าพรางหมายความว่าการด�า เ นินการทั้ งหลาย 

เพ่ือปิดบงัสถานะหรือวตัถุประสงค์ของการด�าเนินการโดยลวงผูอ่ื้นให้เขา้ใจไปทางอ่ืนหรือเพ่ือมิให้รู้ความจริง 

เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน การกระท�าและพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการอ�าพรางของเจา้พนกังาน 

ให้รับฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ อ �านาจของต�ารวจในการสืบสวนสอบสวนปฏิบติัการอ�าพรางไม่เป็นท่ีชัดแจ้ง 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยืนยนัว่าอ�านาจตาม พ.ร.บ. ปปง. ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีปกปิดตวัตนในการสืบสวน 

และเจา้พนกังานต�ารวจเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. ปปง. รวมทั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายสอบสวน 

คดีพิเศษและ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ให้เจา้พนกังานต�ารวจ 

ปฏิบติัการอ�าพรางได ้ อาจมีขอ้บกพร่องในดา้นการครอบคลุมเกิดข้ึนไดเ้ลก็นอ้ยในกรณีท่ี ตร. สืบสวนคดีลกัลอบ 

ขนผู ้ย ้ายถ่ินฐานซ่ึงไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ปปง. แต่อาจท�าได้ตามบทบัญญัติกฎหมายป้องกัน 

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ
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417. เกณฑ์ข้อท่ี31.2 (ข) - การดกัฟังการส่ือสาร ส�านกังาน ปปง., ส�านกังาน ป.ป.ส.และ DSI มีส่ิงท่ีอ �านวยความสะดวก 

ทางกฎหมายเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลส่ือสาร อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีความชดัเจนว่ารวมถึงการดกัฟังสดและการสะกดรอย 

หรือไม่ หรือจ�ากดัอยูเ่พียงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั DSI มีอ�านาจตามมาตรา 25 ของกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 

ในการยืน่ค �าร้องฝ่ายเดียวต่อศาล ส�าหรับเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ส. ไดรั้บมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการดกัขอ้มูล 

ส่ือสารผา่นทางอินเตอร์เน็ตและทางโทรศพัทต์ามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพติด ตร. มีอ �านาจขอขอ้มูลจากผูใ้หบ้ริการตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท�าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2550 (แกไ้ข มกราคม 2559) เจา้พนกังานต�ารวจเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. ปปง. และใชอ้ �านาจของ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ปปง. ในการสืบสวนและเช่นเดียวกนักบั พ.ร.บ. สอบสวนคดีพิเศษ

418. เกณฑ์ข้อท่ี  31.2 (ค) -  การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์- ส�านักงาน ปปง. อาจเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ไดต้ามค�าสัง่ศาลตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ. ปปง. ส�านกังาน ป.ป.ส. มีอ �านาจเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยยืน่ค �าร้อง 

ต่อศาล DSI อาจยืน่ค �าร้องต่อศาลเพื่อสัง่ใหเ้ขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ไดต้ามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. สอบสวนคดีพิเศษ  

ตร. มีอ�านาจท่ีชัดเจนในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม 

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

แก้ไขเดือนมกราคม ปี 2559 ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี (ตร.) เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้พ่ือด�าเนินการเก่ียวกบั 

ความผดิตาม พ.ร.บ. หรือความผดิอาญาอ่ืนๆ ท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท�าความผดิ 

419. เกณฑข์อ้ท่ี  31.2 (ง) - การส่งมอบภายใตก้ารควบคุม มาตรา 6 และ 8 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด  

พ.ศ. 2550 ส�านักงาน ป.ป.ส. DSI ตร. และกรมศุลกากร สามารถส่งมอบส่ิงผิดกฎหมายภายใตก้ารควบคุมได ้ 

ส่วนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

ส่งมอบส่ิงผดิกฎหมายส�าหรับอาชญากรรมขา้มชาติทุกประเภทภายใตก้ารควบคุมได้

420. เกณฑ์ข้อท่ี  31.3 - ตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ปปง. ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจในการเรียกขอ้มูลท่ีจ�าเป็น 

ในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิด ความผิดฐาน  

ML/TF รวมทั้งขอ้มูลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

ให้อ �านาจส�านักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร 

หรือวตัถุใดๆมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบพิจารณา ส�านกังาน ป.ป.ช. มีอ �านาจตามมาตรา 25/1 ของ พ.ร.ป. ป.ป.ช. 

เรียกขอ้มูลจากสถาบนัการเงินเพื่อประโยชนข์องการต่อตา้นการทุจริต

421. เกณฑ์ข้อท่ี  31.3 (ข) - ส�านกังาน ป.ป.ช. มีอ �านาจในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของผูท่ี้น่าสงสยัโดยไม่ตอ้งแจง้ 

ใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นทราบ ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจขอขอ้มูลจากทะเบียนท่ีดินและยานพาหนะ
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422. เกณฑ์ข้อท่ี 31.4 - มาตรา 40 (3) ให้อ �านาจส�านักงาน ปปง. ในการรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูล 

เพ่ือปฏิบติัการตาม พ.ร.บ. ปปง. หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ดัท�าข้ึนระหวา่งหน่วยงานภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ ขณะท่ีไม่มีข้อบทท่ีชัดเจนว่าหน่วยงานท่ีมีอ�านาจสามารถขอข้อมูลจากส�านักงาน ปปง.  

ไดห้รือไม่ แต่ในทางปฏิบติัไม่มีอุปสรรคในการขอ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ต�ารวจร้องขอ 

ต่อศาลเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล แต่ในทางปฏิบติัไม่มีความจ�าเป็นแต่อย่างใด เน่ืองจากการขอผ่านส�านกังาน ปปง.  

ก็เป็นการเพียงพอ มีหลายคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานบงัคบัใช ้

กฎหมาย 

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

423. มีขอ้บกพร่องเล็กน้อย อ�านาจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัการอ�าพรางหรือดกัขอ้มูลส่ือสาร 

ข้ึนอยู่กบัการไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงอาจจ�ากดัอ�านาจในการสืบสวนสอบสวน 

ท่ีไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนั้ นๆ ข้อแนะน�าข้อท่ี 31 ของประเทศไทยจัดอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่  

(largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 32 - กำรขนเงินสด 

424. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าพิเศษเดิมขอ้ท่ี 9 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑไ์ม่สอดคลอ้งเลย

425. กรอบกฎหมายท่ีควบคุมการขนเงินผ่านแดนประกอบดว้ยกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน กฎกระทรวง 

และพระราชบญัญติัศุลกากรโดยมีขอ้ก�าหนดท่ีแตกต่างกนัส�าหรับเงินไทย เงินต่างประเทศ และขอ้ก�าหนดต่างๆ  

ข้ึนกบัชายแดนของประเทศแต่ละท่ี ความเช่ือมโยงระหว่างกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินกบัพระราชบญัญติั 

ศุลกากรอยูใ่นมาตรา 8 ทวิ ของพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ซ่ึงบญัญติัว่าเพ่ือประโยชน ์

ในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบส่งหรือน�าเงินออกไปนอกหรือเขา้มาในประเทศไทยให้ถือว่าเงินตรา  

เงินตราต่างประเทศ ธนบตัรต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยไ์ม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็น “ของ” ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยศุลกากร มีการบงัคบัใชก้ฎหมายในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง ประกาศหรือค�าสัง่ 

ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัฯ ใหถื้อวา่เป็นการส่งหรือน�าของตอ้งจ�ากดัออกไปนอกหรือเขา้มาในประเทศไทย 

อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย โดยก�าหนดให้ต้องส�าแดงการน�าเข้าหรือน�าออกเงินตรา 

ต่างประเทศเกินกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าแต่ไม่คลุมไปถึงตราสารผูท้รงเปล่ียนมือได3้6 ยิ่งกว่านั้น  

ไม่มีขอ้ก�าหนดให้แจง้หรือส�าแดงเม่ือน�าเงินไทยเขา้สู่ประเทศไทย หลงัจากการประเมิน ณ ประเทศไทยแลว้  

ไดมี้การแกไ้ขกฎหมายให้ส�าแดงการน�าเงินตราไทยและหลกัทรัพยเ์ขา้มาในประเทศไทย กฎหมายอ่ืนท่ีเช่ือมโยง 

กบัพระราชบญัญติัศุลกากร ไดแ้ก่ 

36 BNI มีขอ้ก�าหนดใหต้อ้งรายงานในเดือนธนัวาคม 2559 ซ่ึงพน้กรอบเวลาท่ีจะรับพิจารณาในการใหค้ะแนนประเมินตามรายงานน้ีและพิจารณาใหเ้กณฑ ์

 คะแนนในรายงานน้ี
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 • พระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485

 • กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2497

 • ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

 • ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก�าหนดวงเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเขา้มาในประเทศ

 • ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงินเร่ืองการส�าแดงเงินตราออกนอกประเทศ

426. เกณฑ์ข้อท่ี 32.1 - ประกาศกระทรวงการคลงัออกตามพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485  

ก�าหนดวงเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ผูใ้ดน�าเงินตราต่างประเทศไม่ว่าเป็นธนบตัรหรือเหรียญ 

เกินวงเงินดงักล่าวเขา้มายงัประเทศไทยจะตอ้งส�าแดงในแบบฟอร์มท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก�าหนด 

ต่อพนกังานศุลกากร

427. ส�าหรับเงินตราไทยไม่มีขอ้ก�าหนดใหต้อ้งแจง้หรือส�าแดงการน�าเงินตราเขา้มายงัประเทศไทย การน�าเงินบาท  

50,000 บาทข้ึนไปออกไปยงัประเทศเมียนมา สปป.ลาว กมัพชูา มาเลเซีย เวยีดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

ตอ้งขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากน�าออกเงิน 450,000 - 2 ลา้นบาทไปยงัประเทศเมียนมา สปป.ลาว 

กมัพูชามาเลเซีย เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) ตอ้งส�าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากร และหากน�าออกไปยงั

ประเทศดงักล่าวน้ีเกิน 2 ลา้นบาท ตอ้งขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

428. บทบัญญัติ น้ีไม่ครอบคลุมตราสารผู ้ทรงเปล่ียนมือได้ และก�าหนดวงเ งินสูงกว่ามาตรฐานสากล  

อีกทั้งมีค �าถามวา่ขอ้ก�าหนดใหส้�าแดงเงินสดนั้นใชก้บัช่องทางไปรษณียแ์ละตูข้นส่งสินคา้ดว้ยหรือไม่37

429. เกณฑ์ข้อท่ี 32.2 - ตามรูปการณ์จ�ากัดดังกล่าวในข้อ 32.1 มีข้อก�าหนดให้ส�าแดงเงินตราต่างประเทศ 

ทั้งท่ีน�าเขา้และน�าออกจากประเทศไทย ส�าหรับการน�าเขา้หรือน�าออกเงินตราต่างประเทศเกิน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ  

หรือเทียบเท่า ตอ้งส�าแดงตามความจริงเป็นหนงัสือ ในส่วนของการน�าเงินไทยออกไปยงัมณฑลยนูนานของจีน หรือ

ประเทศกมัพูชา เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มูลค่าเกิน 2 ลา้นบาท ตอ้งขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

ในกรณีของเงินเกิน 450,000 บาท ตอ้งส�าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากรตามแบบท่ีก�าหนด

430. เกณฑ์ข้อท่ี 32.3 - ประเทศไทยใชร้ะบบส�าแดง

37 ตามประกาศ ก.คลงั เร่ืองการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2560 ประเทศไทยแกไ้ขขอ้ก�าหนดเร่ืองเงินผ่านแดน โดยก�าหนดให ้

 ตอ้งส�าแดงเงินในกรณีท่ีน�าเงินบาท เงินตรา หรือตราสารเปล่ียนมือ ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้มีมูลค่าเกินกวา่ (12,857 เหรียญสหรัฐฯ) เขา้-ออกราชอาณาจกัร  

 หรือเงินตราต่างประเทศมูลค่ารวมกนัเกินกวา่ 15,000 เหรียญสหรัฐฯ
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431. เกณฑ์ข้อท่ี 32.4  - มาตรา 114 ของพระราชบญัญติัศุลกากรระบุวา่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีใดๆ อาจเรียกใหย้ืน่บญัชี  

ราคาสินค้า บัญชีสินค้าส�าหรับเรือ ใบตราส่งสินค้า ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเร่ืองราว หรือเอกสารอย่างอ่ืน 

อนัเก่ียวดว้ยของใดๆ ท่ีก�าลงัผ่าน หรือไดผ้่านศุลกากรนั้นได ้ เพ่ือตรวจสอบหรือเทียบดูให้ถูกตอ้งกบัใบขนสินคา้  

ใบรับรอง ใบแสดงการหรือรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต่้อกรมศุลศุลกากร และถา้ไม่ยอมยืน่ ถือวา่บุคคลผูน้ั้นจงใจไม่ยอม

ปฏิบติัตามค�าเรียกของพนกังาน มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท

432. เกณฑ์ข้อท่ี 32.5 - มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ให้ถือว่าคงเดิม 

เงินตราต่างประเทศ ธนบตัรต่างประเทศ หรือหลกัทรัพย ์ ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยศุลกากร ในกรณีท่ีไม่ขออนุญาตหรือไม่ส�าแดงแลว้แต่กรณี ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมาตรา 27  

พระราชบญัญติัศุลกากร (2469) ก�าหนดระวางโทษส�าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงินส่ีเท่าของราคา  

ซ่ึงรวมค่าอากรเขา้ดว้ยแลว้ หรือจ�าคุกไม่เกินสิบปี

433. นอกจากนั้น หากฝ่าฝืนไม่ส�าแดง เจา้หนา้ท่ีสามารถยึดไวไ้ด ้ หากพิสูจน์ไดว้่าเงินนั้นมาจากแหล่งท่ีถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีจะปรับ (20,000 บาท หรือ ประมาณ 570 เหรียญสหรัฐฯ) ฐานไม่ส�าแดงเงิน และคืนเงินท่ีเหลือ 

ให้แก่ผู ้ถือเงินนั้ น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้ นมีท่ีมาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ศุลกากรจะส่งเร่ืองไปยงั 

เจา้พนกังานต�ารวจเพ่ือด�าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ยงัมีขอ้จ�ากดัว่าอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งแจง้ 

ต่อหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ ตามท่ีอภิปรายใน IO 8 แลว้ บทลงโทษส�าหรับการส�าแดงหรือแจง้เทจ็นั้นยงัไม่หนกัมากพอ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจากความเส่ียงและบริบทของประเทศไทย

434. เกณฑ์ข้อท่ี 32.6 - มาตรา 15/1 ของ พ.ร.บ. ปปง. บญัญติัว่าเม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีศุลกากรผูใ้ดไดรั้บแจง้ 

รายการเก่ียวกบัการน�าเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม 

การแลกเปล่ียนเงินเขา้มาในประเทศหรือออกไปนอกประเทศอนัมีมูลค่ารวมกนัถึงจ�านวนท่ีคณะกรรมการก�าหนด  

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีศุลกากรดงักล่าวรวบรวมและจดัส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้นั้นไปยงัส�านกังานฯ ทั้งน้ี จ �านวนเงินตรา 

หรือเงินตราต่างประเทศท่ีคณะกรรมการก�าหนดตอ้งไม่น้อยกว่าจ�านวนท่ีผูน้�าเงินตราท่ีน�าเขา้มาในประเทศหรือ 

ออกไปนอกประเทศตอ้งแจง้รายการตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินก�าหนด

435. ส�านกังาน ปปง. จดัท�าระบบการรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECB) เพ่ือรับรายงาน 

การส�าแดงเงินผ่านแดนจากกรมศุลกากรท่ีเก่ียวกับการน�าเข้า/น�าออกเงินตราต่างประเทศตามประกาศและ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั เจา้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนของส�านกังาน ปปง. ไดรั้บมอบอ�านาจใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล ECB  

เพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูลและส่งไปใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กองคดี ส�านกังาน ปปง. ส�านกังาน ป.ป.ส. ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

หรือกรมศุลกากร



259

436. กรมศุลกากร จดัเก็บแบบฟอร์มการส�าแดงเพ่ือวิเคราะห์และรายงาน กรมศุลกากรไดจ้ดัท�าระบบส�าแดง 

เงินตราต่างประเทศเพ่ือเก็บขอ้มูลเป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ซ่ึงสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูลท่ีผ่านมา และเช่ือมตรง 

กบัส�านกังาน ปปง. เพื่อวเิคราะห์ต่อไป

437. กรมศุลกากรใชร้ะบบรายงานอิเลก็ทรอนิกส์ในการแบ่งปันขอ้มูลการส�าแดงกบัส�านกังาน ปปง. ขอ้มูลการส�าแดง 

เ งินตราต่างประเทศท่ีจัดเก็บโดยด่านศุลกากรก็จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร (ปี 2556) ระบบดงักล่าวเช่ือมต่อตรงกบัส�านกังาน ปปง. ผา่นระบบการรายงาน 

ธุรกรรมเงินสดผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECB) กรมศุลกากรแบ่งปันขอ้มูลการส�าแดงนั้นกบัส�านกังาน ปปง.  

ภายในหน่ึงวนันบัตั้งแต่มีการส�าแดง

438. กรมศุลกากรรวบรวมและจดัเกบ็แบบส�าแดงไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ส�านกัสืบสวนและปราบปรามส่งรายงานการส�าแดง 

เงินตราต่อกระทรวงการคลัง โดยส�านักฯ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสืบสวนและด�าเนินคดีความผิด 

ในการส�าแดงเงิน และตอ้งรายงานผลต่อกระทรวงการคลงัทุกไตรมาส

439. เกณฑ์ข้อท่ี 32.7 - กรมศุลกากรและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้าร่วมในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

ดา้น AML/CFT และรายงานการประเมินความเส่ียง ในระดบัปฏิบติั มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานบงัคบั 

ใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการประสานงานในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2544 รวมทั้งกรมศุลกากรและส�านกังานตรวจคนเขา้เมือง

440. ยิ่งกว่านั้น ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 0805/18010 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2548 ออกโดยสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ (สมช.) ก�าหนดการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินปริมาณสูง โดยกรมศุลกากรจะตอ้งแจง้ส�านกังาน ปปง., 

ส�านกังาน ป.ป.ส. และสมช. ในกรณีท่ีพบเงินปริมาณมาก

441. ส�านักงาน ปปง. ไดรั้บรายงานเก่ียวกบับุคคลท่ีหลบเล่ียงระเบียบการส�าแดงหรือการขนเงินตราขา้มแดน 

จากกรมศุลกากร และ ตร. โดยส�านกังาน ปปง. ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและส่งกลบัไปใหห้น่วยงานท่ีมีอ�านาจ เช่น ตร.  

เพ่ือสืบสวนสอบสวนต่อไป ส�านักงาน ปปง. ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อเพิ่มความร่วมมือในเร่ืองขอ้มูลการเดินทาง 

442. กรมศุลกากร ออกระเบียบภายในใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรจดบนัทึกรายละเอียดของเงินตราท่ีส�าแดง รายละเอียด 

ของการส�าแดงเงินตรา และข้อมูลการจับกุม ซ่ึงช่วยให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�าเป็น (1)  

รายงานสถิติรวมทั้ งรายละเอียดการจับกุมในรูปแบบเอกสารส่งถึงส�านักงาน ปปง. และส�านักงาน ป.ป.ส.  

เพ่ือด�าเนินการต่อไปในทนัทีท่ีมีการจับกุม และ (2) รายงานสถิติรายไตรมาส รวมทั้ งรายละเอียดการจับกุม 

ในรูปแบบเอกสารส่งถึงกระทรวงการคลงั
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443. เกณฑ์ข้อท่ี 32.8 - มาตรา 24 ของพระราชบญัญติัศุลกากรใหย้ดึส่ิงใด ๆ อนัจะพึงตอ้งริบตามพระราชบญัญติัน้ี   

มาตรา 27 ของพระราชบญัญติัศุลกากรบญัญติัให้ริบสินคา้ซ่ึงรวมถึงของตอ้งก�ากดั เงินตราถือเป็นของตอ้งจ�ากดั 

ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเ งิน)  

ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจึงสามารถยึดเงินท่ีมีการพยายามน�าเขา้หรือน�าออกโดยไม่ส�าแดงต่อเจา้หนา้ท่ี แต่ไม่ใช ้

บังคับกับตราสารผูท้รงเปล่ียนมือ เจ้าหน้าท่ีศุลกากรอาจยึดส่ิงใดๆ ท่ีสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 

ตามมาตรา 58/1 (ส่ิงของท่ีเก่ียวข้องหรือใช้ในการก่อการร้าย) พระราชบัญญัติศุลกากรไม่ให้อ �านาจทั่วไป 

ในการยดึเงินตราหรือตราสารผูท้รงเปล่ียนมือไดใ้นกรณีสงสยัวา่เป็นการฟอกเงินหรือความผดิมูลฐาน 

444. เกณฑ์ข้อท่ี 32.9 - ขณะท่ีมีขอ้บกพร่องในเร่ืองขอบเขตของขอ้ก�าหนดเร่ืองการส�าแดงเงินตรา มีระบบพร้อม 

ในการเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อความร่วมมือระหวา่งประเทศในอนาคต

445. เกณฑ์ข้อท่ี 32.10 - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 ใช้กบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

ตามระบบการส�าแดงเงินท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และมีการควบคุมเพ่ือให้การใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม  

ระบบการส�าแดงเงินน้ีดูจะไม่จ�ากดัเสรีภาพในการขนเงิน

446. เกณฑ์ข้อท่ี 32.11 - ดูการวเิคราะห์และค�าถามในเกณฑข์อ้ท่ี 32.5 นอกจากนั้น มาตรา 8 ทว ิของกฎหมายควบคุม 

การแลกเปล่ียนเงินบญัญติัว่า เงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนบตัรต่างประเทศ หรือหลกัทรัพย ์ ไม่ว่าของไทย 

หรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร การส่งหรือน�าเงินตรา เงินตราต่างประเทศธนบตัรต่างประเทศ  

หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยโดยฝ่าฝืนหรือละเลย 

ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือค�าสั่งท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่าเป็นการส่ง 

หรือน�าของต้องจ�ากัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

รวมทั้งการพยายามส่งหรือน�าหรือช่วยเหลือหรือเก่ียวขอ้งดว้ยประการใดๆในเร่ืองดงักล่าวไม่วา่จะกระท�าดว้ยวธีิใดๆ 

ถือวา่เป็นการส่งออกหรือน�าเขา้ของตอ้งก�ากดั ซ่ึงเป็นการละเมิดกฎหมายศุลกากรดว้ยเช่นกนั หากพนกังานศุลกากร 

สงสัยว่าผูใ้ดน�าเขา้หรือส่งออกเงินตราเกินจ�านวนท่ีก�าหนดตามกฎหมายโดยละเวน้การส�าแดงหรือขออนุญาต  

ผูน้ั้นจะตอ้งถูกตั้งขอ้กล่าวหาวา่เป็นผูก้ระท�าความผดิตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร ส�าหรับความผดิคร้ังหน่ึงๆ 
ใหป้รับเป็นเงินส่ีเท่าราคาของหรือจ�าคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า

447. ในกรณีสงสัยว่าผูใ้ดแจ้งหรือส�าแดงอันเป็นเท็จต่อหน่วยงาน ผูน้ั้ นต้องรับผิดตามมาตรา 27 และ 99  

แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

448. ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย มีข้อบกพร่องปานกลาง รวมทั้ งการท่ีกฎระเบียบ 

ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงตราสารเปล่ียนมือ การท่ีไม่มีกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการน�าเงินจากบางประเทศเขา้มายงัประเทศไทย 

และการตั้งวงเงินท่ีตอ้งรายงานไวสู้งกวา่มาตรฐาน นอกจากน้ี ยงัขาดขอ้ก�าหนดใหส้�าแดงเงินไทยท่ีน�าเขา้มายงัประเทศไทย  

แต่หลงัการตรวจประเมินแลว้ ไดมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นส่วนใหญ่แลว้ อน่ึง เจา้หนา้ท่ียงัขาดอ�านาจในการระงบั

และอายดัเงินตราในกรณีสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินหรือเป็นความผิดมูลฐาน ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 32 ของประเทศไทย 

จดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน (partially compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 33 - สถติิ

449. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 32  

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สอดคล้อง เ พียงบางส่วน คณะผู ้ประเ มินพบว่านอกจากสถิติ ท่ี เ ก่ียวข้องกับ 

รายงานธุรกรรมสงสยัท่ีส�านกังาน ปปง. จดัเกบ็แลว้ ไม่มีสถิติ AML/CFT ระดบัชาติท่ีสมบูรณ์แต่อยา่งใด

450. เกณฑ์ข้อท่ี 33.1 - ประเทศไทยเก็บสถิติด้านธุรกรรมต้องสงสัยท่ีได้รับ การสืบสวนสอบสวน ML/TF 

การฟ้องร้องและการพิพากษาลงโทษ และความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันหรือค�าขอความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศทั้งท่ีฝ่ายไทยขอไปและท่ีประเทศอ่ืนร้องขอมา ทั้งน้ีมีขอ้บกพร่องอยู่บา้งในเร่ืองวิธีการเก็บสถิติ 

ด้านการยึด อายดั และริบทรัพยสิ์นและการกล่าวหาและฟ้องร้องขอ้หา TF ตามมาตรา 135/2 แห่งประมวล 

กฎหมายอาญา

451. เกณฑ์ข้อท่ี  33.1 (ก) - ประเทศไทยเกบ็สถิติเก่ียวกบัธุรกรรมตอ้งสงสยัและใหส้ถิติยอ้นหลงัถึงปี 2554 สถิติ 

ดงักล่าวรวมถึงธุรกรรมตอ้งสงสยัท่ีไดรั้บและส่งต่อใหห้น่วยงานต่างๆ 

452. เกณฑ์ข้อท่ี  33.1 (ข) - ประเทศไทยเก็บสถิติคดีฟอกเงินไดค้รอบคลุมดี รวมทั้งขอ้มูลการร้องทุกขก์ล่าวโทษ 

ท่ียื่นกบั ตร.ในคดีฟอกเงิน สืบสวนสอบสวน การฟ้องร้อง และการพิพากษาลงโทษ ขณะท่ีประเทศไทยเก็บสถิติ 

ส�าหรับการสืบสวนสอบสวนความผิดฐาน TF ท่ีเป็นความผิดในตวัมนัเองได้ครบถว้นสมบูรณ์ แต่ขาดการเก็บ 

สถิติท่ีดีในเร่ืองการสืบสวนสอบสวนท่ีเป็นองคป์ระกอบของ TF ซ่ึงเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

453. เกณฑ์ข้อท่ี 33. (ค) - ส�านกังาน ปปง. เก็บสถิติเก่ียวกบัการยดึ อายดั และริบทรัพยสิ์นไดค้รบถว้น ส่วน ตร. 

DSI  ป .ป .ส .  กรมศุลกากร  และส�านักงาน ป.ป.ช .  มีสถิ ติ เ ก่ี ยวกับการอาย ัดและการ ริบทรัพย์สิน  

แต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้งในการจดัเกบ็สถิติดงักล่าวใหค้รบถว้น

454. เกณฑ์ข้อท่ี  33.1 (ง) - ประเทศไทยเก็บสถิติเก่ียวกับความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา 

และการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนได้อย่างสมบูรณ์ โดยจ�าแนกตามหน่วยงานและสถิติค�าขออย่างไม่เป็นทางการ 

ท่ีได้รับและได้ตอบไป ส�านักงาน ปปง.สามารถให้สถิติในเร่ืองความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ 

ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ แต่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนทั้งหมดยงัขาดการจดัเกบ็สถิติใหค้รบถว้นครอบคลุม
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

455. ประเทศไทยจดัเกบ็สถิติไดอ้ยา่งดี แต่มีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองการเกบ็สถิติ 

เก่ียวกับมาตรการชั่วคราว การริบ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศให้ครอบคลุมครบถ้วน 

ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 33 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  34  -  แนวทำงปฏิบัติและกำรแจ้งตอบกลบั

456. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 25  

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

457. เกณฑ์ข้อท่ี 34.1 - ส�านกังาน ปปง. มีอ�านาจออกแนวทางการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ปปง. ของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน 

โดยส�านักงาน ปปง. ไดอ้อก (ก) แนวทางการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ปปง. เร่ืองการรายงานธุรกรรมและการระบุ 

ตวัตนของลูกคา้ของผูมี้หน้าท่ีรายงานแยกเป็น 20 ประเภท38 (ข) แนวทางการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ 

ลูกคา้;39  และ (ค) แนวทางการด�าเนินการของผูมี้หนา้ท่ีรายงานเพื่อป้องกนั TF ตาม พ.ร.บ. ปกร.40 ส�านกังาน ปปง. 

ออกแบบในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัรายงานธุรกรรมสงสยัท่ีไดรั้บส่วนก�ากบัและตรวจสอบมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ในการส่งข้อมูลป้อนกลับเชิงปริมาณให้แก่ผู ้มีหน้าท่ีรายงานธุรกรรมเพ่ือความมั่นใจถึงความครบถ้วน 

ของรายงานธุรกรรม ส่วนวเิคราะห์ธุรกรรมทางการเงินมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเชิงคุณภาพ

แก่ผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรม ส�านกังาน ปปง. วิเคราะห์ธุรกรรมตอ้งสงสัยท่ีไดรั้บทุกเดือนเพ่ือบ่งช้ีถึงสภาพการณ์ 

ท่ีควรติดตามตรวจสอบและรูปแบบอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมากในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พร้อมทั้ งส่งผลไปให ้

สถาบันการเงิน, ผู ้มีหน้าท่ีรายงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบส�านักงาน ปปง. ได้ออกแบบฟอร์ม 

ท่ีใช้การรับส่งข้อมูลป้อนกลับในประเทศและกับหน่วยงานต่างประเทศ41 หน่วยงานก�ากับหลัก เช่น ธปท.  

ส�านกังาน ก.ล.ต. ส�านกังาน คปภ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็มีการออกแนวทางเร่ือง AML/CFT เองตามแนวทาง 

ของส�านกังาน ปปง.

458. ส�านักงาน ปปง. ยงัไดอ้อกแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบต่างๆ ของ CDD และมาตรการป้องกนั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง, การด�าเนินมาตรการลงโทษทางการเงินแบบมีเป้าหมาย และขอ้ก�าหนดส�าคญัอ่ืนๆ ในดา้น AML/CFT  

ในช่วงปี 2559 ส�านกังาน ปปง. ไดอ้อกค�าแนะน�าเก่ียวกบัความเส่ียงจาก PF ท่ีอาจเกิดข้ึน และเตรียมด�าเนินการมาตรการ 

ลงโทษทางการเงินกับบุคคลท่ีถูกก�าหนด แต่ควรมีค�าแนะน�าให้มากข้ึนเก่ียวกับความเส่ียงและข้อก�าหนด 

เก่ียวกบัมาตรการใหม่ดงักล่าวซ่ึงเป็นเร่ืองของ PF

38 ตาม ภาคผนวกส�านกังาน ปปง. 41.
39 ภาคผนวกส�านกังาน ปปง. 42.
40 ภาคผนวกส�านกังาน ปปง. 48.
41 ภาคผนวกส�านกังาน ปปง. 45 และ 46.
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

459. ส�านกังาน ปปง. ไดอ้อกแนวทางปฏิบติัอยูบ่า้ง แต่ยงัมีขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยกล่าวคือควรมีค�าแนะน�าเก่ียวกบั 

ความเส่ียงให้มากข้ึน รวมถึงขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัมาตรการลงโทษทางการเงินกบับุคคลท่ีถูกก�าหนดภายใต ้ พ.ร.บ.  

ปกอ. ท่ีออกใหม่  ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  34 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่ (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 35  -  กำรลงโทษ

460. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 17 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน เน่ืองจากขาดการลงโทษตามมาตรการป้องกนั

461. เกณฑ์ข้อท่ี 35.1 - ตามมาตรา 6  ของ พ.ร.บ. ปกร.ใหอ้ �านาจลงโทษรวมไปถึงบุคคลท่ีครอบครองทรัพยสิ์น 

ของบุคคลท่ีถูกก�าหนด (โทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท (8,571  เหรียญสหรัฐฯ) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ)   

ผูมี้หน้าท่ีรายงานผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาทและปรับอีกวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลา 

ท่ียงัฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง  ผูมี้หน้าท่ีรายงานผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 (3)  

(แจง้ให้ส�านักงานทราบเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ซ่ึงอยู่ในรายช่ือบุคคลท่ีถูกก�าหนด หรือผูท่ี้มีหรือเคย 

มีการท�าธุรกรรมกบัผูน้ั้น) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวนัละ 5,000  บาท ตลอดเวลา 

ท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่หรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง

462. จากการวิเคราะห์สรุปของขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  8  บทลงโทษสถาบนัฯ ท่ีฝ่าฝืนยงัไม่เหมาะสมและมีผลให้เกิด 

ความเกรงกลวัไม่กลา้กระท�าความผดิได้

463. มาตรการป้องกัน - บทลงโทษสถาบันการเงินและ DNFBPs ท่ีฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปปง.  

อยู่ในมาตรา 61 - 66 ของ พ.ร.บ. ปปง. มีข้อบกพร่องเล็กน้อยเก่ียวกับความครอบคลุมถึงสถาบันการเงิน 

และนกักฎหมายและนกับญัชี  ณ  ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย กฎหมายไทยยงัไม่ก�าหนดให ้ DNFBPs   

มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ CDD ท่ีครบถว้นสมบูรณ์

464. บทก�าหนดโทษอยู่ในมาตรา 62 ของ พ.ร.บ. ปปง. ซ่ึงครอบคลุมมาตรการป้องกนัรวมทั้งขอ้ก�าหนดต่างๆ  

ในกฎกระทรวง CDD และประกาศท่ีออกตามกฎหมายในกรณีฝ่าฝืน ก�าหนดระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ลา้นบาท  

(ประมาณ 29,000  เหรียญสหรัฐฯ) และปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  (285 เหรียญสหรัฐฯ) จนกวา่จะไดป้ฏิบติั 

ให้ถูกตอ้ง การก�าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนท่ีมีอ�านาจบงัคบัตามกฎหมายน้ีเป็นไปตามอ�านาจของ พ.ร.บ. ปปง.  

หรือกฎกระทรวง CDD  บทก�าหนดโทษตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ. ปปง.ตามท่ีสรุปไวข้า้งตน้น้ีเป็นบทบญัญติั 

ของกฎหมายท่ีสะท้อนมาตรการตามข้อแนะน�าข้อท่ี  10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 และ 23  

การอาศัยกลไก “เปรียบเทียบ” เพ่ือการลงโทษทางอาญาโดยผ่านกระบวนการตกลงกันต้องใช้เวลามาก  

และท�าใหเ้กิดความล่าชา้ ซ่ึงอาจท�าใหก้ารใชโ้ทษปรับท่ีคลา้ยๆ จะเป็นโทษทางปกครองน้ีไร้ประสิทธิผล
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465. กฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินประกอบกบั พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก �าหนดโทษ 

กรณีการไม่ปฏิบติัตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 14 ซ่ึงพบว่ายงัขาดบทลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิด 

ตามขอ้ก�าหนดดา้นบริการการโอนเงินหรือการโอนมูลค่าเงิน

466. มาตรา 63 - 65 ของ พ.ร.บ. ปปง.มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดฝ่าฝืนการรายงาน 

ธุรกรรมต้องสงสัยหรือธุรกรรมเงินสด การฝ่าฝืนค�าสั่งให้ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน การปกปิด 

หรือท�าลายเอกสาร

467. เกณฑ์ข้อท่ี 35.2 - มาตรา 61 ของ พ.ร.บ. ปปง.บญัญติัวา่นิติบุคคลใดท่ีกระท�าความผดิตามมาตรา 5, มาตรา 7,  

มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่ 200,000 - 1,000,000 บาท กรรมการหรือผู ้จัดการ 

หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้ นท่ีกระท�าความผิด ผูน้ั้ นต้องระวางโทษจ�าคุก 

ตั้ งแต่  1 -  10 ปี  หรือปรับตั้ งแต่  20,000 -  200,000 บาท (ประมาณ 571 -  5174 เหรียญสหรัฐฯ)  

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการกระท�าความผิด มาตรา 14 ของ พ.ร.บ. ปกร. 

บญัญติัวา่ผูมี้หนา้ท่ีรายงานท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท  

และปรับอีกวนัละไม่เกิน 10,000 บาท (285 เหรียญสหรัฐฯ) จนกว่าจะได้ปฏิบติัให้ถูกต้อง หากการกระท�า 

ความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่ 

กระท�าการอนัเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท�าของกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 

ของนิติบุคคลนั้น บุคคลดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

468. ขณะท่ีมีบทลงโทษและมีขอ้ก�าหนดตามขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  6 และ 8 - 23 ท่ีมีอ �านาจบงัคบัใชต้ามกฎหมายได ้ 

แต่ยงัขาดบทลงโทษท่ีเหมาะสมและมีผลยบัย ั้งการกระท�าผิดได ้ ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทย  

มีข้อบกพร่องอยู่มากในด้านความครอบคลุมของ DNFBPs และมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในเร่ืองประเภทของ 

สถาบนัการเงิน กลไกเปรียบเทียบท่ีใชเ้พ่ือแกปั้ญหาการท่ีไม่มีโทษปรับทางปกครองท�าให้ส้ินเปลืองทรัพยากรและ 

สร้างความล่าชา้มาก และอาจส่งผลใหก้ารลงโทษขาดประสิทธิผล ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 35 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑ์

สอดคลอ้งเพียงบางส่วน  (partially compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 36 - พธีิสำรระหว่ำงประเทศ 

469. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 35 

ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

470. เกณฑ์ข้อท่ี 36.1 - ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาเวยีนนา อนุสญัญาพาเลอโม อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ย 

การต่อตา้นการทุจริต และอนุสญัญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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471. เกณฑ์ข้อท่ี 36.2 - การด�าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย:  

การด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ น้ีอาศยัอ�านาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบบัเดิม ซ่ึงต่อมาแกไ้ขเป็น พ.ร.บ. ปกอ.  การด�าเนินการของประเทศไทยเก่ียวกบั 

ความผดิฐาน TF ปรากฏตามผลท่ีวเิคราะห์ในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  5

472. การด�า เ นินการตามอนุสัญญาพาเลอโม: ประเทศไทยด�า เ นินงานภายใต้พระราชบัญญัติ ป้องกัน 

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติเพ่ือใหส้อดคลอ้งตามพนัธกรณีในอนุสญัญาพาเลอโม  

ขณะท่ีประเทศไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาพาเลอโมได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น  

มีความบกพร่องในเ ร่ืองความผิด มูลฐานท่ีก�าหนดบางมูลฐาน 42 อย่างไรก็ตามประเทศไทยเ ห็นว่ า 

ไทยสามารถให้ความร่วมมือระหว่างประเทศได้แม้แต่ในคดีความผิดท่ีขาดดังกล่าว เช่น ความผิดฟอกเงิน 

ท่ีเ ก่ียวกับภาษีโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจจะฟ้องเป็นความผิดฐานการฉ้อโกงในประเทศ โดยได้ยกตัวอย่าง 

คดีท่ีท�าตามแนวคิดน้ี หลงัจากการตรวจประเมินฯ ประเทศไทยไดก้�าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัภาษีเป็นความผดิมูลฐาน 

ตามกฎหมายฟอกเงิน ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจประเมินในประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศก�าหนดให้ตอ้งส�าแดง 

การถือตราสารทางการเงินผา่นแดนแต่อยา่งใด43

473. การด�าเนินการตามอนุสัญญาเมอริด้า (UNCAC): เพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 

ต่อตา้นการทุจริต (อนุสัญญาเมอริด้า) ประเทศไทยออก พ.ร.ป. ป.ป.ช. ในปี 2558 ในด้านความผิดเก่ียวกับ 

การใหสิ้นบนและการทุจริตภายในประเทศนั้น ประเทศไทยด�าเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.ป. ป.ป.ช.  

การแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ร.ป. ในปี  2558  เป็นการเพิม่เร่ืองการใหสิ้นบนของเจา้หนา้ท่ีรัฐต่างประเทศ บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใน พ.ร.ป. ป.ป.ช. ไดแ้ก่ มาตรา 123/1 และ 123/5  ส�าหรับในเร่ืองการใหสิ้นบนและการทุจริตในประเทศ  มาตรา 149  

ของประมวลกฎหมายอาญาก�าหนดเป็นความผิดเก่ียวกับการรับสินบนและต้องมีหลักฐานของผูถู้กกล่าวหา 

ในการเรียกรับประโยชน์ ส่วนมาตรา 157 เป็นเร่ืองความผิดเก่ียวกับการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี 

โดยมิชอบอยา่งกวา้งๆ ซ่ึงไม่ตอ้งมีการพิสูจน์ว่าผูถู้กกล่าวหาไดรั้บประโยชน์ใดๆ จากการกระท�าความผิดหรือไม่   

ในเร่ืองการฟอกเงินตามอนุสัญญาเมอริด้า การปฏิบัติตามข้อแนะน�าข้อท่ี 3 ยงับกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การไม่มีความผิดมูลฐานท่ีส�าคัญบางมูลฐาน ณ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจประเมินในประเทศไทย นอกจากน้ี  

ประเทศไทยยงัไม่มีกฎระเบียบเพ่ือปฏิบติัตามขอ้ 14 ตามอนุสัญญาเมอริด้า (การส�าแดงเงินตราและตราสาร 

ทางการเงินผ่านแดนท่ีเป็นปริมาณสูง) ข้อบกพร่องบางประการตามท่ีระบุไวใ้นข้อแนะน�าข้อท่ี 16 ข้างต้น 

เก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์กเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีถือเป็นขอ้บกพร่องในการปฏิบติัตามอนุสญัญาเมอริดา้

42 ความผดิเก่ียวกบัภาษีเป็นความผดิมูลฐานฟอกเงินหลงัการตรวจประเมินฯ
43 ขอ้สงัเกตคือหนา้ท่ีในการรายงานการถือตราสารทางการเงินเพ่ิงมีผลบงัคบัในเดือนธนัวาคม 2559 ซ่ึงพน้กรอบเวลาท่ีจะรับพิจารณาในการใหค้ะแนนประเมิน 

 ตามรายงานน้ี
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

474. มีขอ้บกพร่องเล็กน้อยเน่ืองจากไม่มีกฎระเบียบเร่ืองการส�าแดงเงินไทยและตราสารทางการเงินผ่านแดน  

และการก�าหนดความผิดมูลฐานไม่ครบถ้วน ข้อแนะน�าข้อท่ี 36 ของประเทศไทยจัดอยู่ในเกณฑ์สอดคล้อง 

เป็นส่วนใหญ่  (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่  37 - ควำมช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัทำงอำญำ 

475. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี 2550  ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 36  

และขอ้แนะน�าพิเศษเดิมขอ้ท่ี  5  ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

476. พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญาบญัญติัพ้ืนฐานทางกฎหมายส�าหรับความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายระหว่างกนั การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายน้ีครอบคลุมแมแ้ต่ประเทศผูร้้องขอไม่มีสนธิสัญญา 

ระหวา่งประเทศกบัประเทศไทยโดยอาศยัหลกัการต่างตอบแทน  ประเทศไทยแกไ้ข พ.ร.บ. ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ในเร่ืองทางอาญาในปี 2559 เพ่ือให้สามารถแบ่งปันทรัพยสิ์นซ่ึงแต่เดิมเป็นขอ้บกพร่องตามกรอบทางกฎหมาย   

อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันทรัพยสิ์นจะท�าได้ต่อเม่ือประเทศไทยมีขอ้ตกลงกับประเทศอ่ืนว่าด้วยการแบ่งปัน 

ทรัพย์สินเสียก่อน แต่ขณะน้ีก็ยงัไม่มีการท�าข้อตกลงแต่อย่างใด การท่ีประเทศไทยใช้หลักความผิดสองรัฐ  

ทั้ งๆ ท่ียงัมีการก�าหนดความผิดมูลฐานไม่ครบถ้วน ย่อมเป็นอุปสรรคท่ีประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือ 

ในเร่ืองดงักล่าว ไม่เช่นนั้นประเทศไทยยอ่มสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งกวา้งขวางกวา่น้ีในเร่ืองการฟอกเงิน  

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการด�าเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้ง

477. เกณฑ์ข้อท่ี 37.2 - ส�านักงานอยัการสูงสุด  (อส.) มีอ �านาจหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานกลาง (ตามมาตรา 6)  

ประเทศท่ีมีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงกับประเทศไทยอาจร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรงผ่าน อส.  

ส่วนประเทศท่ีไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกันจะต้องใช้ช่องทางทางการทูต เม่ือได้รับค�าร้องผ่านช่องทางทูต 

เรียบร้อยแลว้ ส�านักงานอยัการสูงสุดจึงจะด�าเนินการต่อไป อส. มีระบบการบริหารจดัการคดีเพ่ือตรวจสอบ 

สถานะของค�าขอและมีกระบวนการท่ีพร้อมใชใ้นการจดัการและติดตามค�าขอท่ีไดรั้บมาและท่ีส่งไป

478. เกณฑ์ข้อท่ี 37.3 - ประเทศไทยได้ก�าหนดเง่ือนไขบางประการในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในเร่ืองทางอาญา แต่มิไดเ้ป็นขอ้จ�ากดัหรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร ดงัปรากฏในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติั 

ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา

479. เกณฑ์ข้อท่ี 37.4  -  มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเ ร่ืองทางอาญาต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ประเทศไทยอาจปฏิเสธค�าร้องขอความช่วยเหลือตามหลกัความผิดสองรัฐ ถา้กระทบกระเทือนอธิปไตยของชาติ  

หรือถ้าเก่ียวเน่ืองกับความผิดทางทหาร ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีชัดเจนให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจขอข้อมูล 

ของสถาบนัการเงินและ DNFBPs ซ่ึงใชก้บัค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญาดว้ย
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480. เกณฑ์ข้อท่ี 37.5 - มาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

ก�าหนดใหห้น่วยงานผูข้อตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยูต่่อประเทศผูรั้บค�าร้องขอในการรักษาความลบั 

ของข่าวสารหรือพยานหลกัฐานท่ีขอรับความช่วยเหลือ เน่ืองจากตามสนธิสญัญามีบทบญัญติัเร่ืองการรักษาความลบั  

หากขอ้มูลลบันั้นร่ัวไหลออกไป เจา้หนา้ท่ีรัฐจะตอ้งถูกด�าเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทย

481. เกณฑ์ข้อท่ี 37.6 - มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญาก�าหนดอยา่งชดัเจน 

ในเร่ืองหลกัความผิดสองรัฐเม่ือพิจารณาค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา ยกเวน้แต่เม่ือ 

มีสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาระหว่างกัน ไทยปฏิบัติตามข้อก�าหนดน้ี 

ไม่วา่เป็นการบงัคบัหรือเป็นการร้องขอกต็าม

482. เกณฑ์ข้อท่ี 37.7 - ประเทศไทยมีวิธีการเปิดกวา้งในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา 

แมว้่าตามกฎหมายจะมีหลกัความผิดสองรัฐไวอ้ย่างชดัเจน หน่วยงานไทยช้ีแจงว่าในทางปฏิบติัแลว้ เจา้หน้าท่ี 

จะพิจารณาองคป์ระกอบความผิดมากกว่าจะพิจารณาจากช่ือหรือประเภทของความผิด อีกทั้งไม่เคยปฏิเสธค�าร้อง 

ขอความช่วยเหลือโดยอ้างหลักความผิดสองรัฐ จากตัวอย่างคดียืนยนัได้ว่าแนวปฏิบัติของหน่วยงานไทย 

ท่ีมีอ �านาจจะพิจารณาวา่จะใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่โดยพิจารณาจากการกระท�าความผดิ

483. เกณฑ์ข้อท่ี 37.8 - พระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาเปิดให้ใชอ้ �านาจสืบสวน 

สอบสวนในการด�าเนินการเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมายระหวา่งกนั มาตรา 12 บญัญติัวา่ใหผู้ป้ระสานงานกลาง 

ส่งค�าขอความช่วยเหลือจากรัฐต่างประเทศไปให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ตร. อส. กรมราชทณัฑ ์  

จึงเป็นการใช้อ �านาจของหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือให้ความช่วยเหลือ การอธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองเก่ียวกับอ�านาจ 

ของหน่วยงานอยูใ่นขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  31

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

484. ผูป้ระเมินใหน้�้ าหนกัขอ้บกพร่องในเร่ืองความผดิมูลฐาน (ภาษี การลกัลอบขนคนและการลกัลอบคา้ของโจร)  

มากเป็นพิเศษ ข้อบกพร่องทางเทคนิคอ่ืนอีกเร่ืองเดียวคือการท่ีประเทศไทยไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ 

ท่ีไม่บีบบงัคบัเม่ือไม่มีหลกัความผิดสองรัฐซ่ึงส�าคญัไม่มากนกั ดงันั้น จากขอ้บกพร่องเล็กน้อยท�าให้ขอ้แนะน�า 

ขอ้ท่ี  37  ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  (largely compliant)
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ข้อแนะน�ำข้อที ่ 38 - ควำมช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัทำงอำญำ: กำรยดึ/อำยดั และกำรริบทรัพย์

485. เกณฑ์ข้อท่ี 38.1 - ประเทศไทยใชอ้ �านาจศาลไทยในการสัง่ยดึอายดัหรือริบทรัพยสิ์นตามค�าร้องขอความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายระหว่างกนั ซ่ึงทรัพยท่ี์จะริบไดน้ั้นตอ้งมีค�าสั่งยึดจากศาลต่างประเทศหรือจากหน่วยงานผูมี้อ �านาจ 

ของต่างประเทศและทรัพย์นั้ นต้องริบได้ตามกฎหมายไทย ทั้ ง น้ี  มีข้อสังเกตว่าการริบทรัพย์ทางอาญา 

(ตามประมวลกฎหมายอาญา) ครอบคลุมถึงความผิดเก่ียวกบัภาษีและองค์ประกอบความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบ 

ขนคนและการลักลอบค้าของโจร หากไม่ มีค �าสั่ ง ถึง ท่ี สุดให้ ริบทรัพย์ ศาลไทยอาจสั่งให้ยึดทรัพย์ได ้

ต่อเม่ือเป็นทรัพย์ท่ียึดได้ตามกฎหมายไทย ทั้ งน้ี ประเทศไทยสามารถยึดทรัพย์ท่ีเป็นเร่ืองจากการร้องขอ 

ของต่างประเทศได้ต่อเม่ือยึดได้ตามกฎหมายไทย ซ่ึงระบบการยึดทรัพย์ของไทยน้ีอยู่ในข้อแนะน�าข้อท่ี 4   

ในปัจจุบนั พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญาท่ีแกไ้ขใหม่บญัญติัใหผู้ป้ระสานงานกลาง 

ส่งค�าร้องขอของต่างประเทศไปยงัหน่วยงานหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ �านาจตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือด�าเนินการ 

ต่อไป หมายความว่าส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนอาจด�าเนินการตามค�าขอความช่วยเหลือ 

จากต่างประเทศโดยใช้อ �านาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ เองได้ ในขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 4 จะเห็นว่าอ�านาจ 

ในการยึดอายดัและริบทรัพยข์องหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายไทยสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน�า FATF เป็นส่วนใหญ่   

(largely compliant)

486. เกณฑ์ข้อท่ี 38.2 - เน่ืองจากประเทศไทยให้ความช่วยเหลือในสภาวการณ์เม่ือทรัพยสิ์นนั้นสามารถริบได ้

ตามกฎหมายไทย ดงันั้นไทยจึงสามารถด�าเนินการตามค�าสั่งริบทางแพ่งไดห้ากมีค�าสั่งของศาลประเทศผูร้้องขอ 
อนัเป็นท่ีสุดให้ริบ ในกรณีท่ีตวัการหลบหนีหรือเสียชีวิตจะส่งค�าร้องขอให้ส�านักงาน ปปง. ให้ใช้บทบญัญติั 

ในการริบทรัพยท์างแพง่ตาม พ.ร.บ. ปปง. การด�าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นโดยส�านกังาน ปปง. น้ีไม่ตอ้งอาศยัการพิสูจน ์

ตวัตนของตวัการ

487. เกณฑ์ข้อท่ี 38.3 - อส. ประสานงานการยึดและการริบทรัพยก์บัประเทศอ่ืนๆ และหน่วยงานท่ีมีอ�านาจได ้

พฒันาความสมัพนัธ์ในการท�างานร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตอ้งด�าเนินการในเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซอ้น  

ดงัมีหลกัฐานในการด�าเนินการทางคดีหลายเร่ืองท่ีส่งให้คณะประเมินฯ ทราบ ดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะน�าขอ้ท่ี  4   

ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งอย่างมากในการจัดการทรัพย์สินท่ียึดหรือริบไว้ จากการแก้ไขพระราชบัญญัติ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาท�าให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจสามารถใช้อ �านาจตามกฎหมาย 

ของตนเองในการจดัการกบัทรัพยสิ์นท่ียดึหรือริบไวแ้ทนหน่วยงานท่ีมีอ�านาจของต่างประเทศ

488. เกณฑ์ข้อท่ี 38.4 - การแก้ไขพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาในเดือน 

เมษายน2559 แก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีพบ ท�าให้หน่วยงานไทยท่ีมีอ�านาจสามารถแบ่งปันทรัพย์ท่ีได ้

จากการกระท�าความผิดท่ี ริบไว้ให้กับประเทศท่ีร้องขอทรัพย์คืนได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ีระบุว่า 

ในการแบ่งปันทรัพยสิ์นน้ีจะตอ้งมี “สนธิสัญญา” ระหว่างประเทศไทยกบัรัฐผูร้้องขอก่อน ในปัจจุบนัยงัไม่มี 

สนธิสัญญานั้นแต่อยา่งใด และหน่วยงานแจง้ว่าสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา 

ฉบับปัจจุบันไม่รองรับตามกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่ แต่ยืนยนัว่าในเร่ืองน้ีไม่ต้องใช้สนธิสัญญาท่ีเป็นทางการ  

แต่สามารถท�าขอ้ตกลงเป็นรายกรณีไป (หรือท�าบนัทึกความเขา้ใจหรือเอกสารขอ้ตกลง เป็นตน้)
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

489. ขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 38 ของประเทศไทยจดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์  (compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 39 - กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน

490. ในรายงานการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลปี  2550 ผลการประเมินตามขอ้แนะน�าเดิมขอ้ท่ี 39  

และขอ้แนะน�าพิเศษเดิมขอ้ท่ี  5  ประเทศไทยอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเพียงบางส่วน

491. เกณฑ์ข้อท่ี 39.1 - พระราชบัญญัติส่งผูร้้ายข้ามแดน (2551) บัญญัติว่าความผิดท่ีจะส่งผูร้้ายข้ามแดน 

ได้ต้องเป็นความผิดอาญาซ่ึงกฎหมายของประเทศผูร้้องขอและกฎหมายไทยก�าหนดให้เป็นความผิดอาญา 

ซ่ึงมีโทษจ�าคุก ตั้ งแต่หน่ึงปีข้ึนไป (มาตรา 7 (1)) เม่ือพิจารณาจากระวางโทษจ�าคุกขั้นต�่ า จะเห็นว่าทั้ ง 
ความผิดฐาน ML/TF เป็นความผิดท่ีส่งผูร้้ายขา้มแดนไดต้ามกฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดน ทั้งน้ีกฎหมายก�าหนดว่า 

การกระท�าความผิดอาญาอ่ืนซ่ึงมีโทษจ�าคุกน้อยกว่าหน่ึงปีอาจร้องขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนไดห้ากเป็นความผิด 

เก่ียวพนักับความผิดท่ีให้มีการส่งผูร้้ายขา้มแดนตามค�าร้องขอแลว้ไม่ว่าจะร้องขอพร้อมค�าร้องขอในคร้ังแรก 

หรือภายหลังก็ตาม อน่ึง กฎหมายส่งผู ้ร้ายข้ามแดนยงับัญญัติว่าในการพิจารณาหลักความผิดสองรัฐนั้ น 

ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นความผดิท่ีไดก้�าหนดไวใ้นหมวดเดียวกนัตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ

492. ประเทศไทยยนืยนัวา่สามารถด�าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนไดค่้อนขา้งเร็ว

493. ในแง่ของหลกัความผิดสองรัฐขอ้บกพร่องเก่ียวกับการก�าหนดความผิดมูลฐานตามท่ีระบุในขอ้แนะน�า 

ข้อท่ี 3 อาจเป็นอุปสรรคในด้านความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาของไทยในบางประเด็น 

ของการฟอกเงิน

494. เกณฑ์ข้อท่ี 39.1 (ข) - อส.ในฐานะผูป้ระสานงานกลางมีระบบการบริหารจัดการคดีเพ่ือบันทึกข้อมูล 

และติดตามความคืบหนา้ของค�าขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองทางอาญา  หน่วยงานไทยแสดงใหค้ณะผูป้ระเมิน 

เห็นถึงกระบวนการด�าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ไทยสามารถจดัการกบัค�าร้องขอไดใ้นเวลาอนัเหมาะสม

495. เกณฑ์ข้อท่ี 38.1 (ค) - ประเทศไทยไม่ตั้งเง่ือนไขท่ีไม่มีเหตุผลหรือเป็นการจ�ากดัเกินสมควรในการด�าเนินการ 

กบัค�าร้องขอ โดยอาจส่งผูร้้ายขา้มแดนใหไ้ดแ้มว้า่จะไม่มีสนธิสญัญาส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งรัฐหรือเม่ือไดรั้บความยนิยอม 

จากตวับุคคลใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน
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496. เกณฑ์ข้อท่ี 39.2 - มาตรา 12 ของกฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดนให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผูร้้ายขา้มแดน 

ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี (1) เม่ือมีสนธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศผูร้้องขอก�าหนดไว ้ 

หรือ (2) บุคคลนั้นยนิยอมใหส่้งขา้มแดน หรือ (3) อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่างตอบแทนท่ีประเทศไทยท�ากบัประเทศผูร้้องขอ

497. ในกรณีท่ีประเทศไทยมิไดส่้งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผูร้้ายขา้มแดน เช่น เม่ือมีการด�าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั 

คดีอาญาซ่ึงบุคคลนั้นก�าลงัถูกด�าเนินการอยู่ในประเทศไทย ไทยจะจะเล่ือนการด�าเนินการตามค�าร้องขอให้ส่ง 

ผูร้้ายขา้มแดนนั้นจนกว่าด�าเนินคดีอาญาในประเทศให้แลว้เสร็จก่อน (ม.14) มาตรา 25  ของกฎหมายก�าหนดว่า 

หากไม่มีการส่งผูร้้ายขา้มแดนให้แก่ประเทศผูร้้องขอ ให้ผูป้ระสานงานกลางพิจารณาแจง้ให้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ �านาจ 

ทราบเพ่ือด�าเนินคดีอาญาต่อบุคคลซ่ึงถูกร้องขอให้ส่งขา้มแดนนั้นตามกฎหมายไทยต่อไป ในกรณีท่ีไม่มีการส่ง 

ผูร้้ายข้ามแดน ประเทศไทยอาจด�าเนินคดีอาญาในประเทศเองก็ได้หากได้รับการร้องขอจากรัฐต่างประเทศ 

ตาม ม. 31 ของพระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา

498. เกณฑ์ข้อท่ี 39.3 - ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ มาตรา 7 ของกฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดนยืนยนัว่าในการพิจารณา 

หลกัความผิดของทั้งสองรัฐ จะพิจารณาจากการกระท�าความผิดท่ีเกิดจริง ตวัอยา่งคดียนืยนัเพ่ิมเติมวา่ในทางปฏิบติั 

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจพิจารณาจากการกระท�าผดิเพื่อใหรั้บกบัหลกัความผดิสองรัฐ 

499. เกณฑ์ข้อท่ี 39.4 - บุคคลอาจยินยอมให้ส่งตวัเป็นผูร้้ายขา้มแดนก็ได ้ ซ่ึงในกรณีน้ีจะท�าให้การด�าเนินการ 

ท�าไดเ้ร็วและง่ายมากข้ึน ตามกฎหมายฯ ศาลมกัจะสัง่ยนืยนัการส่งผูร้้ายขา้มแดนภายในวนัเดียวกบัท่ีพนกังานอยัการ 

น�าตวับุคคลนั้นมาข้ึนศาล ดงันั้น การส่งผูร้้ายขา้มแดนจะเสร็จส้ินภายใน 90 วนั (ม. 22 กฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดน)  
ประเทศไทยอาจปฏิบติัตามท่ีประเทศผูร้้องขอมีค�าร้องขอใหจ้บักมุและคุมขงับุคคลท่ีตอ้งการตวัไวช้ัว่คราวก่อนกไ็ด ้  

(มาตรา 15 กฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดน) ซ่ึงอาจท�าได้ไม่ว่าประเทศผูร้้องขอจะมีสนธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดน 

กบัประเทศไทยหรือไม่กต็าม เม่ือมีค�าร้องขอในลกัษณะดงักล่าว ประเทศไทยจะใชม้าตรา 14 ของพระราชบญัญติัฯ   

ซ่ึงวางหลกัการพิจารณาส�าหรับการด�าเนินการตามค�าร้องขอส่งผูร้้ายขา้มแดนปกติ

กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

500. มีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยในการใหค้วามร่วมมือส่งผูร้้ายขา้มแดนอยา่งเตม็ท่ีซ่ึงเก่ียวกบัช่องโหว่เร่ืองการก�าหนด

ความผิดมูลฐานฟอกเงินตามท่ีวิเคราะห์ไวใ้นขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 3 สรุปคือขอ้แนะน�าขอ้ท่ี 39 ของประเทศไทย 

จดัอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งเป็นส่วนใหญ่  (largely compliant)

ข้อแนะน�ำข้อที ่ 40 - ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในรูปแบบอ่ืนๆ

501. ข้อแนะน�าข้อท่ี 40 ของประเทศไทยจัดอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ในการประเมินปี 2550  

กลไกทางกฎหมายท่ีมีอยูส่่วนใหญ่ยงัคงเดิม



271

502. เกณฑ์ข้อท่ี 40.1 - หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทยโดยทัว่ไปมีอ�านาจในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ระหว่างประเทศทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ ส�านักงาน ปปง.เป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบ 

ภารกิจดา้นการแลกเปล่ียนขอ้งมูล ปปง./ปกร. กบัต่างประเทศ และมีการจดัท�าบนัทึกความเขา้ใจรวม 47 ฉบบั 

กบัประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนการใชช่้องทางกลุ่มเอก็มอนท ์ขณะท่ี DSI แมจ้ะไม่มีบทบญัญติัโดยเฉพาะ แต่สามารถแลกเปล่ียน 

ตามหลักต่างตอบแทนหรือภายใต้บันทึกความเข้าใจได้ ส่วนส�านักงาน ป.ป.ส. สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล 

ได้โดยไม่ มีกฎหมายห้าม  ส�าหรับส�านักงาน ป.ป.ช .  มีบทบัญญัติ ท่ีชัดแจ้งให้แลกเป ล่ียนข้อมูลได ้  

และกรมศุลกากรอาจแลกเปล่ียนขอ้มูลได้ตามบนัทึกความเขา้ใจ หรือถา้ไม่มีบนัทึกความเขา้ใจ กรมศุลกากร  

อาจใช้ช่องทาง RILO ในการแลกเปล่ียนข้อมูลกับสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก ในส่วนของ ตร.  

มกัจะใชช่้องทางต�ารวจสากลในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว  กรมสรรพากรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

เป็นประจ�ากบัหน่วยงานพนัธมิตรภายใตอ้นุสัญญาและตามบนัทึกความเขา้ใจ อ�านาจในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

เป็นขอ้บทตามขอ้ตกลงว่าดว้ยภาษีซ้อนซ่ึงอยูเ่หนือบทบญัญติัในเร่ืองการเก็บรักษาความลบัตามประมวลรัษฎากร  

จึงท�าใหก้รมฯ สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ�ากดั   มาตรา 264 (1) ของกฎหมาย ก.ล.ต.ใหส้�านกังาน ก.ล.ต.  

แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงาน กลต. ของต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลตามบนัทึกความเขา้ใจองคก์ร  

ก.ล.ต. นานาชาติ หรือ IOSCO 

503. หน่วยงานท่ีมีอ�านาจยืนยนัว่าตามกฎหมายไทย หากไม่มีบทบัญญัติท่ีห้ามการแลกเปล่ียนข้อมูลไว ้ 

กอ็าจอนุมานไดว้า่หน่วยงานสามารถแบ่งปันขอ้มูลไดต้ามหลกัต่างตอบแทน

504. เกณฑ์ข้อท่ี 40.2 (ก) - ไม่ใช่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทุกหน่วยจะมีฐานทางกฎหมายใหแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลได ้ 

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2544 และมาตรา 11 (5) ของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติดเป็นพ้ืนฐานส�าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลของส�านักงาน ป.ป.ส. และพ.ร.ป. ป.ป.ช.  

ใหอ้ �านาจส�านกังาน ป.ป.ช. ในการแลกเปล่ียน ส�าหรับ พ.ร.บ. ปปง. มาตรา 40 ใหส้�านกังาน ปปง. รับและส่งขอ้มูล 

ตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัหน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานอ่ืนๆ อาจการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดโ้ดยท�าบนัทึกความเขา้ใจ 

ตามหลกัต่างตอบแทนหรือตามองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  ตร. เป็นสามาชิกของต�ารวจสากล

และแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างประเทศตามบทบญัญติัในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

พ.ศ. 2548 ประเทศไทยระบุว่าระเบียบน้ีเปิดให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศในเร่ืองของต�ารวจ 

ทั้งหมด รวมทั้งดา้นการสืบสวนสอบสวน  อยา่งไรกต็าม คณะผูป้ระเมินไม่ไดรั้บส�าเนาเอกสารดงักล่าว

505. เกณฑ์ข้อท่ี  40.2 (ข) - หน่วยงานท่ีมีอ�านาจสามารถใชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพในการร่วมมือ หน่วยงานหลายหน่วย 

มีการท�าขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการโดยการท�าบนัทึกความเขา้ใจซ่ึงวางรูปแบบความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระหวา่งหน่วยงาน โดยมีการมอบตวัอยา่งบนัทึกความเขา้ใจใหก้บัคณะผูป้ระเมินฯ ไวด้ว้ยแลว้
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506. เกณฑ์ข้อท่ี 40.2 (ค) - ส�านักงาน ปปง.ใช้ระบบ Egmont Secure Web (ESW) เพ่ือแบ่งปันข้อมูล 

กบัหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) อ่ืนๆ ส่วน ตร.ใชช่้องทางต�ารวจสากล ส�าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ใชช่้องทาง 

ท่ีชัดเจนและปลอดภัยข้ึนกับชั้ นความลับของข้อมูลท่ีแบ่งปันออกไป หน่วยงานไทยท่ีมีอ�านาจต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ในภาพรวมแลว้ นอกจากส�านกังาน ปปง. กบั ส�านกังาน ตร.   

คณะผูป้ระเมินยอมรับวา่หน่วยงานท่ีมีอ�านาจใชม้าตรการความปลอดภยัในการติดต่อส่ือสาร แต่ไม่ไดว้างมาตรการ 

ในทางปฏิบติัหรือมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ แต่ทั้ งน้ีหน่วยงานไทยท่ีมีอ�านาจจะต้องปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วย 

การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544

507. เกณฑ์ข้อท่ี 40.2 (ง) - ส�านกังาน ปปง. มีกระบวนการปฏิบติัมาตรฐานในการวางก�าหนดระยะเวลาของค�าขอ  

หากมีค�าร้องขอเร่งด่วนก็จะตอบภายในเวลา หน่วยงานอ่ืนๆ ใช้วิธีจัดล�าดับความส�าคญัข้ึนกับความเร่งด่วน 

หรือระดับของความยุ่งยากท่ีเก่ียวกับค�าขอนั้ นๆ การแลกเปล่ียนผ่านกลไกต�ารวจสากลและองค์กรศุลกากร 

โลกมีแนวทางท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งแน่นอนมากกวา่

508. เกณฑ์ข้อท่ี 40.2 (จ) - ช่องทาง ESW ท่ีส�านักงาน ปปง. ใช้อยู่สามารถรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

ไดแ้น่นอน หน่วยงานท่ีมีอ�านาจอ่ืนทั้งหมดรวมทั้งหน่วยก�ากบัดูแลและหน่วยงานผูอ้กกระเบียบตอ้งใชก้ฎหมาย 

รักษาความลบัตามกรอบกฎหมายของตนซ่ึงมีระวางโทษส�าหรับการเปิดเผยขอ้มูลโดยมิชอบ เช่น ระเบียบว่าดว้ย 

การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 ส่วนช่องทางต�ารวจสากล กลุ่มเอ็กมอนท์ และการแบ่งขอ้มูล 

ผา่นองคก์รศุลกากรโลกมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นอยา่งดี

509. ระบบของส�านักงาน ปปง.  ในการเก็บรักษาข้อมูลปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานสากลปี 2550 บทบญัญติัว่าด้วยการเก็บรักษาความลบัท่ีห้ามเปิดเผยขอ้มูลโดยมิได้รับอนุญาต 

ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานไทยท่ีมีอ�านาจอ่ืนๆ

510. เกณฑ์ข้อท่ี 40.3 - หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในประเทศไทยนั้นมีพ้ืนฐานทางกฎหมายในการท�าบนัทึกความเขา้ใจ 

กบัหน่วยงานพนัธมิตรและท�าขอ้ตกลงกบัหน่วยงานต่างประเทศไดอ้ย่างกวา้งขวาง คณะผูป้ระเมินไดรั้บตวัอย่าง 

บนัทึกความเขา้ใจและเห็นว่าประเทศไทยปฏิบติัตามบนัทึกความเขา้ใจเพ่ือช่วยเหลือแบ่งปันขอ้มูลอย่างแทจ้ริง  

เป็นการยากท่ีจะประเมินความรวดเร็วในการบรรลุซ่ึงการท�าขอ้ตกลงเหล่าน้ีเพราะข้ึนกับคู่เจรจาด้วยเช่นกัน 

อยา่งไรกต็าม หน่วยงานท่ีมีอ�านาจระบุวา่โดยทัว่ไปมีการบรรลุบนัทึกความเขา้ใจไดภ้ายในเวลาอนัสมควร

511. เกณฑ์ข้อท่ี 40.4 - ส�านกังาน ปปง. ใชรู้ปแบบมาตรฐานของกลุ่มเอ็กมอนทเ์ก่ียวกบัการให้ขอ้มูลป้อนกลบั 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัใช้ช่องทางของต�ารวจสากลในการแจ้งข้อมูลป้อนกลับด้วย ส่วนกรมศุลกากร 

ใช ้ Customs Enforcement Network เป็นกระบวนการตอบขอ้มูลป้อนกลบัท่ีชดัเจน  หน่วยงานแจง้วา่เดิมการตอบ 

ขอ้มูลป้อนกลบัมีข้ึนต่อเม่ือไดรั้บการร้องขอ
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512. เกณฑ์ข้อท่ี 40.5 - ไม่มีอุปสรรคใดๆ ของหน่วยงานไทยในการตอบค�าร้องขอตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ในขอ้ท่ี 40.5

513. เกณฑ์ข้อท่ี 40.6 - การท�าบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในประเทศไทยและหน่วยงานพนัธมิตร 

ต่างประเทศมีการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเ พ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลท่ีแลกเปล่ียนกันนั้ น 

ใช้เพ่ือจุดประสงค์ของหน่วยงานและโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจท่ีขอหรือให้ขอ้มูลนั้น เวน้แต่จะมีการอนุญาต 

โดยหน่วยงานท่ีให้ขอ้มูล ซ่ึงเห็นไดจ้ากตวัอย่างของบนัทึกความเขา้ใจท่ีมอบให้กบัคณะผูป้ระเมิน นอกจากนั้น 

กระบวนการของกลุ่มเอ็กมอนท์ท่ีส�านักงาน ปปง. ถือปฏิบติันั้นมีระบบควบคุมท่ีเหมาะสม ขอ้ 8 ของระเบียบ 

วา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการก�าหนดวา่ขอ้มูลท่ีมีชั้นความลบัตอ้งใชเ้พ่ือภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น

514. เกณฑ์ข้อท่ี 40.7 - พันธะในการใช้วิธีการเก็บรักษาความลับอย่างเหมาะสมในการขอความร่วมมือ 

และในการเก็บความลบัของขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนกนัสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของทั้งสองฝ่ายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล 

และความเป็นส่วนตัว - ส่วนใหญ่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาความลับท่ีอยู่ในกฎหมาย 

ท่ีห้ามการเปิดเผยขอ้มูลปกปิดท่ีบุคคลได้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น ตามมาตรา 316  ของกฎหมาย ก.ล.ต.  

และมาตรา 66 ของ พ.ร.บ. ปปง. ประเทศไทยยงัไดย้นืยนัวา่ในบนัทึกความเขา้ใจต่างๆ มีขอ้บทท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 

เช่นกัน ตวัอย่างเช่น บนัทึกความเขา้ใจระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงาน ปปช. ต่างประเทศมีขอ้บท 

เร่ืองการรักษาความลบั รวมทั้งการหา้มใชข้อ้มูลโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากฝ่ายผูใ้หข้อ้มูลก่อน ในส่วนของกรมศุลฯ  

มีบทบญัญติัในบนัทึกความเขา้ใจกบัหน่วยงานพนัธมิตรต่างประเทศเช่นเดียวกนั ส�านกังาน ปปง. แลกเปล่ียนขอ้มูล 

ตามบนัทึกความเขา้ใจมาตรฐานของกลุ่มเอก็มอนทซ่ึ์งมีขอ้บทเร่ืองการเกบ็รักษาความลบั

515. เกณฑ์ข้อท่ี 40.8 - กรมศุลกากร และ DSI แจ้งว่าหน่วยงานสามารถสืบสวนสอบสวนแทนหน่วยงาน 

พนัธมิตรต่างประเทศได้ตามบนัทึกความเขา้ใจ ส่วนส�านักงาน ปปง. อาจตรวจสอบแทนหน่วยงานพนัธมิตร 

ต่างประเทศได้หากความผิดอาญานั้ นเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ปปง. รวมทั้ งการกระท�าท่ีเกิดข้ึน 
ในต่างประเทศ หน่วยงานอ่ืนๆ ตอ้งพิจารณาตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดไว ้ส�านกังาน ก.ล.ต. มีอ �านาจตามกฎหมาย 

ในการใหค้วามช่วยเหลือ เกบ็รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการพิจารณาว่าการกระท�าอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น 

เป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือไม่ หรือละเมิดกฎหมายของต่างประเทศในแบบเดียวกนัหรือไม่

516. ตามมาตรา 48 ของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 51 ของกฎหมายว่าด้วย 

การประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 ส�านักงาน คปภ. มีอ�านาจตรวจสอบสถานะและการเงินของบริษทัประกัน   

อยา่งไรกต็ามไม่มีกฎหมายท่ีบญัญติัเป็นการเฉพาะใหส้�านกังาน คปภ. ตรวจสอบแทนหน่วยงานต่างประเทศ
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517. เกณฑ์ข้อท่ี 40.9 - ตามมาตรา 40 (3) ของ พ.ร.บ. ปปง. ส�านักงาน ปปง. ก�าหนดพ้ืนฐานทางกฎหมาย 

เพ่ือให้ความร่วมมือในการส่งขอ้มูลเพ่ือปฏิบติัการตาม พ.ร.บ. ปปง.หรือกฎหมายอ่ืนตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ดัท�าข้ึน 

กบัหน่วยงานต่างประเทศ

518. เกณฑ์ข้อท่ี 40.10 - ส�านกังาน ปปง. เป็นสมาชิกของกลุ่มเอ็กมอนทห์รือหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)  

และมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของกลุ่ม และตามพนัธะในบนัทึกความเขา้ใจกบัประเทศอ่ืน 

ในเร่ืองการแจง้ขอ้มูลป้อนกลบั

519. เกณฑ์ข้อท่ี 40.11 - พ.ร.บ. ปปง.วางพ้ืนฐานทางกฎหมายใหส้�านกังาน ปปง. แลกเปล่ียน (ก) ขอ้มูลทั้งหมด 

ท่ีหน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถเขา้ถึงได้หรือขอรับได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และ (ข) ขอ้มูลใดๆ  

ท่ีมีอ �านาจขอหรือเขา้ถึงทั้งทางตรงและทางออ้มในระดบัประเทศ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัต่างตอบแทน

520. เกณฑ์ข้อท่ี 40.12 - ส�านักงาน ปปง. มีอ �านาจแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืน แต่ตอ้งมีขอ้ตกลงต่อกนั 

โดยเฉพาะ ซ่ึงไม่มีรายละเอียดของขอ้ตกลงมาให้ดู ส�านักงาน ก.ล.ต. มีอ �านาจตามกฎหมายในการแลกเปล่ียน 

ข้อมูลกับหน่วยงาน ก.ล.ต. ต่างประเทศ ส่วน ธปท. มีข้อ (154 (4)) ท่ียกเวน้ระเบียบการรักษาความลับ 

ในเร่ืองความร่วมมือระหวา่งประเทศและแนวปฏิบติัปกติในการใหค้วามร่วมมือกบัต่างประเทศผา่นการท�าบนัทึกความเขา้ใจ  

มาตรา 20 ของกฎหมาย คปภ. ใหส้�านกังาน คปภ. จดัท�าขอ้ตกลงและร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของส�านกังาน

521. เกณฑ์ข้อท่ี 40.13 - ดงักล่าวในขอ้ 40.12 ขา้งตน้ ไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายในการใหห้น่วยงานก�ากบัภาคการเงิน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั

522. เกณฑ์ข้อท่ี 40.14 - ไม่ปรากฏว่ามีอุปสรรคส�าหรับส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานก�ากบัภาคการเงินอ่ืนๆ  

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านระเบียบ เสถียรภาพและด้าน AML/CFT เ ม่ือเ ก่ียวข้องกับวัตถุประสงค ์

ในด้าน AML/CFTโดยเฉพาะกับหน่วยงานก�ากับอ่ืนๆ ท่ีมีความรับผิดชอบร่วมกันในด้านสถาบันการเงิน 

ท่ีด�าเนินงานในกลุ่มเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม มาตรา 24 ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

ก�าหนดว่าหน่วยงานจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลไม่ไดน้ั้น 

อาจเป็นอุปสรรคต่อการแบ่งปันขอ้มูล ส�าหรับ ธปท. กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงินมาตรา 154 (4) วางพ้ืนฐานทางกฎหมาย  

(โดยยกเลิกเร่ืองการรักษาความลับของธนาคาร) ให้ ธปท.แลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศได ้ 

ในส่วนของส�านักงาน ปปง. เป็นเช่นดียวกบัหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือ ตามขอ้ 40(13)  

“ขอ้ตกลง” ท่ีส�านักงาน ปปง. ต้องใช้ไม่ใช่ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการมาก และเป็นอ�านาจของเลขาธิการ ปปง.  

ท่ีจะกระจายอ�านาจใหผู้อ้ �านวยการกองก�ากบัฯ ได้
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523. เกณฑ์ข้อท่ี 40.15 - ส�านักงาน ปปง. อาจใช้ผู ้ก�ากับดูแลของตนเพ่ือด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล 

ข้ึนกบัค�าร้องขอจากต่างประเทศ (ดงันั้นจึงไดต้รวจสอบแทนหน่วยงานท่ีมีอ�านาจของต่างประเทศ) หน่วยก�ากบัดูแล 

ของต่างประเทศมีสิทธิเข้ามาตรวจสอบ on-site ในประเทศไทยได้ หน่วยงานไทยแจ้งว่าเป็นเร่ืองท่ีปฏิบัติ 

ตามปกติ และมีการแจง้ผลการด�าเนินการให้ ธปท. และหน่วยก�ากบัดูแลอ่ืนไดท้ราบดว้ย สถาบนัท่ีอยู่ในก�ากบั 

ของส�านกังาน ก.ล.ต. กเ็ช่นเดียวกนั

524. เกณฑ์ข้อท่ี 40.16 - ธปท. มีต้นแบบบันทึกความเข้าใจท่ีใช้แบบฟอร์ม ซ่ึงรวมถึงบทบัญญติัท่ีละเอียด 

ครอบคลุมถึงเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ธปท. ได้รับมอบอ�านาจจากหน่วยก�ากับภาคการเงิน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนกนั หรือใช้ขอ้มูลนั้นเพ่ือการก�ากบัดูแลและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ  

เวน้แต่หน่วยก�ากบัภาคการเงินผูร้้องขอขอ้มูลมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งเปิดเผยหรือรายงานขอ้มูล  ส�านกังาน ก.ล.ต.  

ปฏิบติัตามบนัทึกความเขา้ใจพหุภาคีของ IOSCO และแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. สอดคลอ้งกบัมาตรการ 

ของ FATF ในส่วนของส�านักงาน ปปง. ในฐานะผูก้ �ากบัดูแล ขอ้ตกลงก�าหนดให้หน่วยก�ากบัของต่างประเทศ 

ขอรับความยนิยอมจากส�านกังาน ปปง. ก่อนใชห้รือเผยแพร่ขอ้มูลต่อไป และใหแ้จง้ในกรณีท่ีศาลสัง่ใหใ้ชข้อ้มูล

525. เกณฑ์ข้อท่ี 40.17 - ส�านกังาน ปปง. และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆ มีพ้ืนฐานทางกฎหมายเพียงพอ 

ในการส่งขอ้มูลท่ีมีในประเทศให้กบัหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงค์ในดา้นข่าวกรองหรือการสืบสวน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ TF รวมทั้งการระบุและตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีได ้

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท�าความผดิทางอาญา

526. เกณฑ์ข้อท่ี 40.18 - หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอาศยัใชช่้องทางต่างๆ เช่น ต�ารวจสากล WCO (ผ่านกรม 

ศุลกากร) และกลุ่มเอ็กมอนท ์ (ผ่านส�านกังาน ปปง.) ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและตอ้งปฏิบติัในเร่ืองของตวัแปร 

และการบริหารจดัการตามท่ีช่องทางต่างๆ เหล่าน้ีก�าหนดข้ึน

527. เกณฑ์ข้อท่ี 40.19 - หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทยสามารถจัดตั้ งทีมงานสืบสวนสอบสวนร่วมกัน 

เ พ่ือการสืบสวนสอบสวนในประเทศได้ตาม ป.วิอาญา (ระเบียบ สร. ว่าด้วยการการประสานงานฯ)  

หน่วยงานมิได้ให้ข้อบทกฎหมายท่ีบัญญัติ เ ร่ืองการให้มีคณะสืบสวนร่วมกันกับหน่วยงานต่างประเทศ   

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานไทยได้ระบุ ถึงคดี ต่างๆ ท่ี มีการตั้ งคณะสืบสวนร่วมกับประเทศเ พ่ือนบ้าน  

เช่น คดีปลอมหนงัสือเดินทาง

528. เกณฑ์ข้อท่ี  40.20 - มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ปปง. ใหอ้ �านาจหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ในการใหข้อ้มูล 

แก่หน่วยงานอ่ืนๆ
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กำรประเมินคะแนนและข้อสรุป

529. หน่วยงานผูมี้อ �านาจต่างๆ ของไทยสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างประเทศไดอ้ย่างกวา้งขวาง  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายหลายหน่วยก็ยงัไม่มีบทบัญญติัตามกฎหมายให้แลกเปล่ียนขอ้มูล 

และร่วมการสืบสวนสอบสวนกบัหน่วยงานต่างประเทศได ้ ไทยขาดการจดัท�าแนวปฏิบติัและขั้นตอนกระบวนการ 

ในการใชช่้องทางท่ีชดัเจนและปลอดภยัเพื่อส่งต่อขอ้มูล จากขอ้บกพร่องท่ีมีอยูเ่ลก็นอ้ย  

จงึท�ำให้ข้อแนะน�ำ ข้อที ่ 40  ของประเทศไทยจดัอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่  (largely 
compliant)
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สรุปควำมสอดคล้องเชิงเทคนิค - ข้อบกพร่องส�ำคญั
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