
สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 
ค าน า 

คณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Action Task Force (FATF))  
ได้ออกมำตรฐำนสำกลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism (AML/CFT)) ของประเทศต่ำงๆ ซึ่งมีมำตรฐำนประกำรหนึ่งเกี่ยวกับกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยจะต้องมีกำรก ำหนดหน่วยงำน
หลักในกำรประเมินควำมเสี่ยง และเป็นกลไกประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนก ำกับดูแล 
หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย และภำคธุรกิจในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงในด้ำนดังกล่ำว 
ได้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับระดับของควำมเสี่ยง ตลอดจนต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องตำมสภำพกำรณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงระดับชำติ โดยมอบหมำยให้สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์เป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย  
ซึ่งขอบเขตในกำรศึกษำวิจัยครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินฯ ของประเทศไทยที่เป็นผลมำจำกกำรก่อ
อำชญำกรรมต่ำงๆ ในประเทศและต่ำงประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบกำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำชญำกรรม 
ที่เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลหลักด้ำนภัยคุกคำม (Threat) และ 
จุดเปรำะบำง (Vulnerability) เป็นหลัก ส่วนระดับผลกระทบที่ เกิดตำมมำ (Consequence) ขึ้นอยู่กับ 
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงและกำรเพิ่มมำตรกำรที่เข้มงวดเพ่ือลดจุดเปรำะบำงหรือจุดอ่อนที่มีอยู่  
 คณะผู้ศึกษำวิจัยใช้วิธีกำรศึกษำตำมระเบียบวิธีวิจัยในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของ FATF โดยรวบรวมข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ได้แก่ หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หน่วยข่ำวกรอง 
ทำงกำรเงินหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม หน่วยงำนก ำกับดูแล และผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม ประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จ ำแนกเป็น  1) ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จำกกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมและ
กำรสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำย เช่น ผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้ต้องขัง 
ที่กระท ำควำมผิดมูลฐำนฟอกเงิน 2) ข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีกำรเก็บรวบรวมโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2555 - 2558 เพ่ือให้ข้อมูลที่น ำมำใช้ส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และน่ำเชื่อถือ1 

                                                           
1 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย ได้แก่ 1) กำรจ ำแนกลักษณะพฤติกำรณ์ และควำมผิดของแต่ละหน่วยงำนแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะ
หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย มีกำรจัดจ ำแนกลักษณะคดีแตกต่ำงกัน ท ำให้ข้อมูลอำจมีควำมคลำดเคลื่อนบำงส่วน และ  
2) ไม่มีกำรจัดเก็บสถิติข้อมูลรำยได้จำกอำชญำกรรม คณะผู้ศึกษำวิจัยจึงได้ใช้ควำมเห็นจำกผู้เช่ียวชำญที่เกี่ยวข้องกับ 
มูลฐำนควำมผิดต่ำงๆ ในกำรคิดค ำนวณข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน ปปง. ได้ตรวจสอบข้อมูลจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย 
จำกข้อมูลงำนวิจัย กำรประมวลควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ และสถิติควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

บ่งชี้ว่ำ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่ เกี่ยวข้องกับอำชญำกรจำก 
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก รัสเซีย จีน ประเทศแถบแอฟริกำตะวันตก เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น เมียนมำ โดยลักษณะของอำชญำกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติด กำรฉ้อโกง กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรปลอมแปลงเอกสำร และกำรลักลอบขนคน
เข้ำเมือง ในหลำยกรณีจะเป็นกำรกระท ำควำมผิดในต่ำงประเทศ และอำชญำกรใช้ประเทศไทยเป็นทำงผ่ำน
หรือเป็นที่เตรียมกำร หรือน ำเงินและทรัพย์สินที่ได้จำกอำชญำกรรมเข้ำมำเปลี่ยนแปลงสภำพให้เสมือนว่ำ 
เป็นเงินและทรัพย์สินที่ได้มำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในประเทศไทย 

เศรษฐกิจนอกระบบ 
ประเทศไทยประสบปัญหำ อุปสรรคในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เนื่องจำกกำรมีเศรษฐกิจ

นอกระบบขนำดใหญ่ ซึ่งงำนวิจัยบำงชิ้นระบุว่ำภำคเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศมีขนำดใหญ่ใกล้เคียงกับ
เศรษฐกิจในระบบ หรืออย่ำงน้อยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30-40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ ส ำหรับ
เศรษฐกิจใต้ดินที่ไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยมีสัดส่วนสูง เช่น กำรลักลอบน ำเข้ำสินค้ำ ธุรกิจกำรเงินที่ไม่มี
ใบอนุญำต บริกำรทำงเพศ และบ่อนกำรพนัน เป็นต้น  

ส ำหรับปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยมีแนวโน้มลดลงมำก เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยให้มีแรงงำน
ต่ำงด้ำวอย่ำงถูกกฎหมำย โดยกระทรวงแรงงำนได้ควบคุมกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงเคร่งครัด  
กำรเปิดโอกำสให้แรงงำนผู้มีใบอนุญำตท ำงำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของธนำคำรได้  เช่น แรงงำน
ชำวเมียนมำสำมำรถโอนเงินเป็นยอดรวมได้ไม่เกินวันละ 2 แสนบำทผ่ำนเครือข่ำยธุรกิจ 3 เครือข่ำย ส ำหรับ
แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยส่วนมำกจะมีรำยได้น้อยหรือมีรำยได้ที่ไม่แน่นอนจำกกำรรับจ้ำงทั่วไป ดังนั้น  
จึงมีควำมเสี่ยงต่ ำที่จะเก่ียวข้องกับกำรฟอกเงินผ่ำนบริกำรทำงกำรเงินใต้ดิน 

การน าเงินที่ได้จากการกระท าความผิดเข้า-ออกประเทศ 
 ประเทศไทยเป็นเป้ำหมำยที่อำชญำกรหรือผู้กระท ำควำมผิดต่ำงชำติน ำเงินหรือทรัพย์สินเข้ำมำ
เปลี่ยนสภำพหรือซุกซ่อนในประเทศ ซึ่งนับเป็นมูลค่ำสูงกว่ำกำรที่ผู้กระท ำควำมผิดชำวไทยน ำเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดออกนอกประเทศ แหล่งที่มำของเงินหรือทรัพย์สินที่น ำเข้ำมำส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดและกำรฉ้อโกงของอำชญำกรหรือผู้กระท ำควำมผิดอำญำจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป เมียนมำ และจีน โดยผ่ำนระบบธนำคำร ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด
ส่วนใหญ่จะใช้ไปในกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์และกำรท ำธุรกิจบังหน้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว  

ส่วนเงินหรือทรัพย์สินที่อำชญำกรหรือผู้กระท ำควำมผิดชำวไทยน ำออกนอกประเทศส่วนใหญ่ได้จำก
กำรกระท ำควำมผิดฐำนฉ้อโกงและกำรพนัน โดยมีประเทศปลำยทำง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหภำพ
ยุโรป และประเทศที่เป็นแหล่งหลบเลี่ยงภำษี เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และมำเก๊ำ ผ่ำนช่องทำงธนำคำรหรือ 
กำรจ้ำงคนถือเงินสดผ่ำนแดน ซ่ึงส่วนมำกจะใช้ไปในกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์อันเข้ำลักษณะกำรฟอกเงิน 
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ระดับภัยคุกคามของอาชญากรรม 
กำรศึกษำวิจัยนี้พบว่ำเงินได้จำกอำชญำกรรมในประเทศไทยมีมูลค่ำรวมกว่ำสี่แสนล้ำนบำทต่อปี  

โดยเงินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรมีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 34.46) รองลงไปได้แก่
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด (ร้อยละ 23.15) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงภำษี (ร้อยละ 12.84) ควำมผิด
เกี่ยวกับควำมไม่เป็นธรรมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ (ร้อยละ 8.71) และควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบ 
หนีศุลกำกร (ร้อยละ 8.02) ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมำณร้อยละ 86.18 เมื่อเทียบกับเงินได้ 
จำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนทั้ งหมด 22 ประเภทที่ ได้ด ำเนินกำรประมวลข้อมูลและสอบถำม 
ในงำนศึกษำวิจัยครั้งนี ้

ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
อำชญำกรจะใช้จุดอ่อนหรือจุดเปรำะบำงของภำคกำรเงิน ภำคธุรกิจต่ำงๆ และจุดผ่ำนแดน  

เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด  ซึ่งสำมำรถจัดล ำดับช่องทำงที่เผชิญ
ควำมเสี่ยงจำกมำกที่สุดไปจนถึงระดับควำมเสี่ยงน้อย 10 ล ำดับแรกดังต่อไปนี้ 
 ธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้ภำคธนำคำรพำณิชย์จะมีกำรบริหำรจัดกำรและมีมำตรกำรควบคุม
เป็นอย่ำงดี แต่เนื่องจำกภำคธุรกิจดังกล่ำวมีผลิตภัณฑ์และช่องทำงกำรให้บริกำรที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่ำง
หลำกหลำย รวมทั้งมีสำขำอยู่เป็นจ ำนวนมำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้กลำยเป็น
เครื่องมือในกำรฟอกเงินของผู้กระท ำผิดได้มำก 
 อสังหาริมทรัพย์ เป็นภำคธุรกิจประเภทหนึ่งที่อำชญำกรมักจะใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน 
เนื่องจำกเป็นทรัพย์สินที่มีรำคำสูงและสำมำรถใช้วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรโอนเปลี่ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ์เพ่ือ 
อ ำพรำงปกปิดแหล่งที่มำของเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด  ประกอบกับนำยหน้ำ 
ค้ำอสังหำริมทรัพย์มีจ ำนวนมำก และไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจกรองรำยชื่อลูกค้ำเพ่ือป้องกันกำรฟอกเงิน  
 กิจการค้าของเก่า พระเครื่อง วัตถุมงคล เนื่องจำกมูลค่ำทรัพย์สินขึ้นอยู่กับควำมพอใจ 
โดยเป็นกำรตกลงกันเองระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย จึงสำมำรถตั้งรำคำซื้อขำยในรำคำที่สูงเกินจริงให้ดูเสมือนว่ำ
ได้รับเงินจำกกำรซื้อขำยโดยสุจริต ท ำให้หน่วยงำนไม่สำมำรถก ำกับดูแลเพ่ือกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 องค์กรไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Organization-NPOs) ในปัจจุบัน กรมกำรปกครอง 
ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรจดทะเบียนมูลนิธิและสมำคมไทย ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยยังไม่ครอบคลุม 
ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประกอบกับมี NPOs ด ำเนินกำรอยู่ในประเทศเป็นจ ำนวน
มำกกว่ำ 20,000 องค์กร ท ำให้กำรควบคุมดูแลไม่อำจด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร   
 ด่านศุลกากร เนื่องจำกประเทศไทยมีพรมแดนถึง 31 จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ในขณะที่จ ำนวนด่ำนศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่มีไม่เพียงพอ และกรอบกฎหมำยยังไม่มีควำมชัดเจนในอ ำนำจยึด
หรืออำยัดทรัพย์สินที่สงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิน จึงท ำให้เสี่ยงต่อกำรตกเป็นช่องทำงกำรฟอกเงิน 
โดยอำศัยกำรลักลอบขนเงินสด ตรำสำรทำงกำรเงิน รวมทั้งสิ่งของมีค่ำ เช่น ทองค ำ ผ่ำนเข้ำ-ออกประเทศ  
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 กิจการค้าและเช่าซื้อรถยนต์ เป็นภำคธุรกิจกำรค้ำที่เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนสภำพเงินที่ได้จำก
อำชญำกรรมให้กลำยเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตำมกฎหมำยได้สะดวก และสำมำรถอ ำพรำงปกปิดโดย 
กำรกระจำยกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอ่ืนได้ง่ำย ประกอบกับมีจ ำนวนธุรกิจรำยย่อยอยู่เป็นจ ำนวนมำก และ
มำตรกำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครัฐยังไม่เพียงพอ 
 กิจการค้าทองค า อัญมณี เป็นภำคธุรกิจที่อำชญำกรมักใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน 
เนื่องจำกมีร้ำนค้ำประเภทนี้กระจำยทั่วไปในประเทศเป็นจ ำนวนมำก กำรซื้อขำยด ำเนินกำรได้สะดวก และ
หน่วยงำนก ำกับดูแลไม่อำจตรวจสอบได้อย่ำงทั่วถึง 
 ธนาคารเฉพาะกิจ เป็นภำคบริกำรทำงกำรเงินที่ตั้งขึ้นมำเพ่ือด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ 
เพ่ือกำรพัฒนำและส่งเสริมธุรกิจ โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงกำรคลัง ซึ่งมีอ ำนำจมอบหมำย
ให้กับธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำมำด ำเนินกำรจัดกำร ตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง จึงท ำให้สำมำรถ
มั่นใจในด้ำนประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส  
 ตลาดหลักทรัพย์ เป็นภำคส่วนที่มีหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เข้มแข็งโดยมีมำตรกำรที่เหมำะสม
เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบกำรตัวกลำงในตลำดทุนตกเป็นเครื่องมือในกำรกระท ำควำมผิดฟอกเงินและมีกฎระเบียบ
ในกำรแสดงตนและกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำที่ดี  
 สหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้สมำชิกด ำเนินกิจกำรร่วมกันและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรให้สินเชื่อและกำรออมทรัพย์ในกลุ่มองค์กรหรือชุมชนเดียวกัน ประกอบกับ 
อยู่ในกำรก ำกับดูแลตำมกฎหมำยและมำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จึงท ำให้มีควำมเสี่ยงต่ ำที่จะถูก
ใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน 

จุดเปราะบาง 
  ในภำพรวม กำรที่อำชญำกรสำมำรถใช้ภำคกำรเงิน ภำคธุรกิจต่ำงๆ และจุดผ่ำนแดนเป็นช่องทำง 
ในกำรฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด เกิดจำกจุดอ่อนหรือจุดเปรำะบำงที่ยังคงมีอยู่ 
ในระบบ เช่น กำรที่ผู้บริหำรไม่ได้ให้ควำมส ำคัญแก่งำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ  
อย่ำงเพียงพอ ไม่มีนโยบำยด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ ที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่
โดยรวมมีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ ไม่เพียงพอ ขำดกำรประเมินควำมเสี่ยงและ
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น  

ผลกระทบของการฟอกเงิน 
กำรฟอกเงินส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจำกเงินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด

มีกำรหมุนเวียนออกไปด้วยควำมรวดเร็วและปรำศจำกเหตุผลทำงเศรษฐกิจ (Economic Rationale) 
ท ำให้เกิดกำรบิดเบือนของดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจและกำรก ำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจ และหำกพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงที่ช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะ 5 ล ำดับแรกดังกล่ำวข้ำงต้นจะถูกใช้ในกำรฟอกเงิน หำกไม่ได้รับ 
กำรป้องกันอย่ำงเพียงพอจะน ำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำมมั่นคง แม้จะไม่สำมำรถ
ระบุได้ชัดเจนว่ำผลกระทบดังกล่ำวมำจำกอำชญำกรรมประเภทใดเป็นกำรเจำะจง แต่ควำมเสี่ยงจำกกำรฟอกเงิน 
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ในระดับสูงย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของสถำบันกำรเงินโดยเฉพำะกลุ่มที่มีกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก  

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
จำกกำรสอบถำมผู้เชี่ยวชำญพบว่ำ ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงินปรำกฏให้เห็นเร็วที่สุด  

มีผลกระทบรุนแรงและสร้ำงควำมเสียหำยมำกที่สุด ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ FATF จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์และควำมน่ำเชื่อถือ 
ของประเทศ ตลอดจนส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำบันกำรเงินเนื่องจำกคู่ค้ำบำงประเทศ  
มีข้อก ำหนดที่เข้มงวดในกำรท ำธุรกิจกับคู่ค้ำที่ไม่มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล หรือเพ่ิมมำตรกำรตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ท ำกับประเทศดังกล่ำวท ำให้ภำคธุรกิจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นและต้องใช้เวลำในกำรท ำธุรกรรมมำกขึ้น 
และประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรม หรือหำกมีมำตรกำรลงโทษจำกต่ำงประเทศโดย 
กำรระงับกำรท ำธุรกรรม จะส่งผลให้รำยได้ของทั้งภำคเอกชนและภำครัฐลดลง ซึ่งหมำยถึงกระทบต่อ 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

ประเด็นส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ควรพิจำรณำ คือ กำรหลีกเลี่ยงภำษีโดยกำรแสดงรำยได้น้อยกว่ำ  
ที่เป็นจริงเพ่ือให้เสียภำษีน้อยลง กำรขอคืนภำษีอันเป็นเท็จ รวมทั้งกำรออกใบก ำกับภำษีปลอม รวมไปถึง  
กำรกระท ำควำมผิดอำชญำกรรมประเภทอ่ืนๆ กำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ระดับมหภำคและท ำให้รำยได้ของรัฐบำลจำกกำรจัดเก็บภำษีลดน้อยลง 

ผลกระทบที่มีต่อภำคธุรกิจจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินโดยเฉพำะในส่วนของสถำบันกำรเงิน  
ซึ่งไม่ด ำเนินมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย หรือขำดกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ ย่อมส่งผลต่อชื่อเสียง ท ำให้เสียลูกค้ำหรือ
ธุรกิจที่มีผลก ำไร มีควำมเสี่ยงต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ลูกค้ำขำดควำมเชื่อมั่น รวมทั้ง 
มีควำมเสี่ยงที่จะถูกลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น กรณีกำรฉ้อโกงและกำรฟอกเงินที่เป็นเหตุให้ธนำคำร
เก่ำแก่แห่งหนึ่งของอังกฤษประสบภำวะล้มละลำยในปี พ.ศ. 2538 หรือกำรล้มของธนำคำรพำณิชย์ไทย 
แห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2540 

ผลกระทบทางสังคม 
กำรฟอกเงินส่งผลกระทบทำงสังคมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ จำก 

กำรกระท ำควำมผิดจะถูกน ำไปใช้ก่ออำชญำกรรมประเภทต่ำงๆ เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด เช่น กำรค้ำยำเสพติด  
กำรค้ำมนุษย์ กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นต้น กำรขยำยตัวของอำชญำกรรมจึงบั่นทอนระเบียบและ  
ควำมสงบเรียบร้อยในสังคม ประชำชนขำดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท ำให้รั ฐต้องใช้งบประมำณ
และก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมเป็นจ ำนวนมำกจนบั่นทอนทรัพยำกรที่จ ำเป็นเพ่ือ 
กำรพัฒนำประเทศ 
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ผลกระทบด้านความม่ันคง 
กำรฟอก เงิน เป็ นภั ยควำมมั่ น ค งนอกรูป แบ บ  (Non-traditional security) ประ เภทหนึ่ ง 

ที่คุกคำมควำมมั่นคงของประเทศจำกกำรที่องค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติได้ขยำยตัวเข้ำมำด ำเนินกิจกรรม  
ผิดกฎหมำยในประเทศ แม้ว่ำหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยจะมีกำรบูรณำกำร 
กำรท ำงำนระหว่ำงกันแล้ว แต่ยังไม่สำมำรถจัดกำรเชิงรุกเพ่ือควบคุมและปรำบปรำมกลุ่มอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยพบว่ำ  แหล่งเงินทุน 

เพ่ือน ำมำใช้ในกำรก่อควำมไม่สงบที่มีมูลค่ำสูงสุดเป็นล ำดับแรก ได้แก่ แหล่งเงินจำกองค์กรไม่แสวงหำก ำไร 
รองลงมำได้แก่ กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรจัดกิจกรรมระดมทุน และกำรสนับสนุนตนเอง ตำมล ำดับ  
อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำจำกควำมถี่และผลกระทบจำกจ ำนวนกำรก่อเหตุพบว่ำแหล่งระดมเงินทุนเพ่ือใช้ 
ในกำรสนับสนุนกำรก่อควำมไม่สงบที่ส่งผลในกำรสร้ำงควำมรุนแรงได้มำก ได้แก่ กำรสนับสนุนตนเองของผู้ก่อเหตุ 
และกำรระดมทุนผ่ำนองค์กรไม่แสวงหำก ำไร 

ช่องทำงที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดที่จะถูกใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนเพ่ือสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย ได้แก่ 
กำรเคลื่อนย้ำยเงินผ่ำนด่ำนศุลกำกร  กำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรเฉพำะกิจ  
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเคลื่อนย้ำยจำกแหล่งเงินทุนภำยในประเทศไปยังผู้ก่อควำมไม่สงบที่อยู่ในประเทศ ทั้งนี้ 
ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรส่งเงินจำกภำยในประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยในต่ำงประเทศ  

จุดมุ่งหมำยของกำรใช้เงินส่วนใหญ่มี 2 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติกำรก่อเหตุ (operational) และ
งำนด้ำนกำรจัดตั้ง (organizational) ส ำหรับกำรใช้เงินทุนเพ่ือกำรปฏิบัติกำรก่อเหตุ เป็นกำรใช้เงินซื้อหรือ
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ อำวุธ หรือวัตถุระเบิดต่ำงๆ และใช้ในกำรฝึกอบรม ส ำหรับงำนด้ำนกำรจัดตั้ง จะมีกำรใช้เงิน 
ในกำรโฆษณำชวนเชื่อ ขยำยเครือข่ำย ปลูกฝังแนวคิดในกำรสร้ำงควำมรุนแรง จัดกำรประชุม และกำรรักษำ
ไว้ซึ่งเครือข่ำย 
 ผลกระทบจำกกำรมีอยู่ของกำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่อกำรร้ำย 
มีควำมรุนแรงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบด้ำนสังคม ท ำให้ประชำชนขำดคุณภำพชีวิตที่ดี ไม่มีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งชำติและภำพลักษณ์ของประเทศ และผลกระทบ 
ทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคธุรกิจรวมทั้งสถำบันกำรเงินลดลง เนื่องจำกกำรขำดควำมเชื่อมั่นในด้ำนควำมปลอดภัย นอกจำกนี้ 
ควำมไม่สงบในพื้นท่ีบั่นทอนบรรยำกำศกำรลงทุน ท ำให้พื้นที่ขำดโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
1. การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นความผิดมูลฐาน 
ประเทศไทยยังไม่ได้ก ำหนดให้ควำมผิดที่เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงภำษี โดยเฉพำะกำร

หลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภำษีเป็นควำมผิดมูลฐำนของกำรฟอกเงิน จึงควรเร่งด ำเนินกำรก ำหนดให้ควำมผิด
เกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงภำษีซึ่งเป็นภัยคุกคำมด้ำนกำรฟอกเงินสูงเป็นล ำดับที่สำมเป็นควำมผิดมูลฐำนโดย เร็ว 
และก ำหนดกฎ ระเบียบ และมำตรกำร ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติรองรับอย่ำงรัดกุม2  

2. การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางในการ 
ฟอกเงินเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน 

กำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์และกำรค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำเป็นภำคส่วนที่อำชญำกร
มักจะใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน แต่ในปัจจุบันกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
มำตรำ 16 ก ำหนดให้นำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ และผู้ค้ำอัญมณี  เพชรพลอย ทองค ำ
เฉพำะที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนั้นที่เป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำน ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีบุคคลธรรมดำ ท ำให้อำชญำกร
สำมำรถหลบเลี่ยงไปใช้ช่องทำงดังกล่ำวได้ จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้รวมบุคคลธรรมดำเป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำนด้วย  

นอกจำกนี้  ประเทศไทยยังไม่ได้ก ำหนดให้ผู้ประกอบอำชีพทนำยควำมและนักบัญชี 
เป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมแนวทำงของ FATF Recommendations ซึ่งผู้ประกอบอำชีพดังกล่ำวถือเป็น 
ด่ำนแรกที่มีควำมส ำคัญสูงในกำรตรวจสอบลูกค้ำ และจะช่วยในกำรป้องกันกำรฟอกเงินได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ดังเห็นได้จำกกฎหมำยในหลำยประเทศซึ่งมีกำรก ำหนดให้ผู้ประกอบอำชีพทนำยควำมและนักบัญชี 
เป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนธุรกรรม 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศไทยสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล  
ประเทศไทยควรพิจำรณำก ำหนดให้นำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ และผู้ค้ำอัญมณี เพชรพลอย 
ทองค ำที่ เป็นบุคคลธรรมดำ รวมทั้งผู้ประกอบอำชีพทนำยควำมและนักบัญชีเป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำน  
เพ่ือใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำวในกำรตรวจสอบมิให้อำชญำกรสำมำรถฟอกเงินได้  

3. เพิ่มจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ผู้มีหน้ำที่รำยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลมีจ ำนวนมำก ซึ่งไม่สมดุลกับอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนกำรก ำกับและตรวจสอบของส ำนักงำน ปปง. จึงท ำให้กำรก ำกับดูแลไม่อำจด ำเนินกำรได้อย่ำงครอบคลุม
ครบถ้วน  ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ส ำนักงำน ปปง. ขยำยและจัดสรรอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับปริมำณ
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่แท้จริง และครอบคลุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนได้อย่ำงทั่วถึง 
                                                           
2 ณ วันท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ส ำนักงำน ปปง. (17 กรกฎำคม 2560) ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร 
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยก ำหนดให้ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภำษีตั้งแต่สิบล้ำนบำทขึ้นไป หรือ 
ขอคืนภำษีโดยควำมเท็จตั้งแต่สองล้ำนบำทขึ้นไป เป็นควำมผิดมูลฐำนของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันท่ี 2 เมษำยน 2560 
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ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
1. การควบคุมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เนื่องจำกประเทศไทยมีชำยแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเป็นระยะทำงยำวถึงประมำณ 500 

กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยอ ำนวยให้กลุ่มอำชญำกรสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรลักลอบขน  
ยำเสพติด ของหนีภำษี น้ ำมันเถื่อน อำวุธและเงินทอง รวมทั้งกลุ่มสมำชิกขบวนกำรแบ่งแยกดินแดนสำมำรถ
หลบซ่อนและก่อควำมไม่สงบได้เป็นอย่ำงดี จึงควรเพ่ิมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต่ำงๆ 
ในพ้ืนที่เพ่ือเฝ้ำระวัง ติดตำม หรือสกัดกั้นกำรเดินทำงข้ำมพรมแดนอย่ำงผิดกฎหมำย เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกร 
ที่มสีมรรถนะสูง ทั้งนี้ ควำมร่วมมือดังกล่ำวควรด ำเนินไปภำยใต้แผนร่วมปฏิบัติกำรที่ชัดเจน 

2. การก ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Organization: NPO) 
องค์กรไม่แสวงหำก ำไรมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรตกเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

แก่กำรก่อกำรร้ำย และในปัจจุบันหน่วยงำนก ำกับดูแลยังขำดมำตรกำรป้องกันที่เข้มแข็ง กำรจดทะเบียนจัดตั้ง
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยง่ำย และยังขำดกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรขอรับเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องก ำหนดหน่วยงำนและกลไกก ำกับ
ดูแลที่ชัดเจน ก ำหนดมำตรกำรระงับธุรกรรมทำงกำรเงิน รวมทั้งมำตรกำรลงโทษที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล   

เพ่ือช่วยลดปัญหำ NPO ถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
หน่วยงำนที่เป็นนำยทะเบียน หน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย จะต้องบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ก ำหนดแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ชัดเจน และส ำนักงำน ปปง. ควรมีกำรประสำน
ควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำยกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรก ำกับและตรวจสอบ NPO เพ่ิมข้ึน 

นอกจำกนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีหน้ำที่ตรวจสอบรับรองงบกำรเงินให้แก่ NPO ทุกรอบปี 
เป็นเสมือนด่ำนแรกที่จะเห็นควำมผิดปกติของกำรเดินบัญชีรำยรับรำยจ่ำย งบดุล จึงควรก ำหนดให้เป็น 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย 

ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ 
1. การก ากับดูแลนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งภำยในประเทศที่เปิดด ำเนินกิจกำรจริงมีจ ำนวนเพียง 612,177 แห่ง 

(จำกจ ำนวนทั้งหมด 1,267,430 แห่งที่ยื่นจดทะเบียน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557)  หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลควรมีแผนกำรส ำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนสถำนะของกำรประกอบกิจกำรของนิติบุคคล 
ที่จดทะเบียนในปัจจุบัน เพ่ือช่วยลดปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกิจกำรบังหน้ำ (Shell Company) ในประเทศ 

เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคลและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
กรมพัฒนำธุรกิจและกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ควรก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับเจ้ำของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล และแจ้งทุกครั้งที่มีกำรปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นมำตรฐำน 
ทีก่ ำหนดโดยสหภำพยุโรป (Fourth EU Directive) 
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นอกจำกนี้ ควรสนับสนุนให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของทำงรำชกำร  
ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะลูกค้ำนิติบุคคล 
กองทุน มูลนิธิ ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลกำรยืนยันตัวตนของลูกค้ำและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

แม้ว่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินจะมีกำรบังคับใช้มำตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2542 ตลอดจนมีกำรปรับปรุงเนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  
มำกยิ่งขึ้นอีกหลำยครั้ง แต่ควำมเข้มข้นในกำรปฏิบัติยังคงกระจุกตัวเฉพำะสถำบันกำรเงิน (ธนำคำร  สถำบัน
กำรเงินเฉพำะกิจ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์) เท่ำนั้น ควรมีมำตรกำรให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถบรรเทำควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม  
โดยพิจำรณำขยำยควำมเข้มงวดไปยังกลุ่มผู้ประกอบอำชีพ (DNFBPs) ด้วย 

ส ำนักงำน ปปง. ควรจัดท ำแนวทำง (Best Practice) ในกำรก ำกับและตรวจสอบ 
ควำมครบถ้วนด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีแนวทำง  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

หน่วยบังคับใช้กฎหมำยควรพิจำรณำให้ควำมส ำคัญต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมผิดมูลฐำนดังกล่ำวในระดับควำมส ำคัญสูงสุด ขณะที่มูลฐำนควำมผิดในด้ำนอ่ืนๆ ก็ควรให้ควำมส ำคัญ
ด้วยเช่นกัน 

ควรมีกำรจัดเก็บข้อมูล สถิติคดี มูลค่ำเงินและทรัพย์สินที่ได้จำกกำรประกอบอำชญำกรรม
แบ่งตำมรำยควำมผิดมูลฐำนเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

3. การป้องกันช่องทางทีมี่ความเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการฟอกเงิน 
หน่วยงำนก ำกับดูแลควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้ำที่

รำยงำนทุกประเภท เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ในกำรป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์/บริกำรถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่  
กำรก่อกำรร้ำย กำรก ำหนดให้ลูกค้ำแสดงตน กำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ รวมถึง 
กำรรำยงำนธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ควรมีข้อมูลและรำยละเอียดพฤติกรรมกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำอย่ำง
ครบถ้วนชัดเจน 

อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนต้องมีควำมชัดเจน ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลและควบคุม
กำรจดจัดตั้งบริษัทหรือซื้อกิจกำร กิจกำร และมีกระบวนกำรก ำกับดูแลเพ่ือป้องกันกำรใช้นิติบุคคล 
เป็นเครื่องมือในกำรฟอกเงิน  

มีกระบวนกำรที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรฟอกเงินหรือใช้เพ่ือ
กำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย ซึ่งผู้ก่อเหตุอำจใช้เป็นที่พักอำศัยของกลุ่มอำชญำกร หรือเป็นที่เก็บทรัพย์สิน 
จำกอำชญำกรรมรวมทั้งยำเสพติด 
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4. การเสริมสร้างความรู/ความเข้าใจของเจาหนาที่ส านักงานปปง. เกี่ยวกับลักษณะ
การประกอบกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละประเภท 

เนื่องจำกจ ำนวนผู้มีหน้ำที่รำยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ปปง. มีอยู่  
เป็นจ ำนวนมำกและมีประเภทกิจกำรที่หลำกหลำย เป็นกำรยำกที่บุคลำกรจะมีควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญ 
ในกิจกำรทุกประเภท จึงจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดคุณสมบัติ พ้ืนฐำนของผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบด้ำนกำรก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้มีหน้ำที่รำยงำน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ลักษณะของธุรกิจของหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์และตรวจประเมินกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมสภำพกำรณ์ 
ที่แท้จริงของผู้มีหน้ำที่รำยงำนแต่ละประเภท นอกจำกนี้ เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับของหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 
ควรพิจำรณำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรรับรองเป็น Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) 

ส ำนักงำน ปปง. ควรพิจำรณำร่วมมือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/
บริกำร และลักษณะกำรประกอบกิจกำรของผู้มีหน้ำที่รำยงำนแต่ละประเภทกับหน่วยงำนก ำกับดูแลหลัก 
เพ่ือช่วยให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ของประเทศไทยเกิดสัมฤทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

5. การเข้าถึงฐานข้อมูลรายช่ือผู้มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนจ ำนวนมำกยังไม่มีฐำนข้อมูลรำยชื่อบุคคลผู้ที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง  

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ ฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ที่มีสถำนภำพ 
ทำงกำรเมืองในประเทศที่มีกำรประกำศลงในแหล่งข้อมูลสำธำรณะ (เว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ไม่ได้จัดเก็บให้
อยู่ ในรูปแบบที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรตรวจกรองรำยชื่อ  ดังนั้น ส ำนักงำน ปปง.  
ควรประสำนงำนกับ ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือสร้ำงระบบสนับสนุนให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูล
รำยชื่อผู้มีสถำนภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศ และน ำไปใช้เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน
ภำยในองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว และมีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น 
  6.    การเข้าถึงรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  

เพ่ือให้ส ำนักงำน ปปง. สำมำรถด ำเนินกำรกับบุคคลที่ถูกก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ส ำนักงำน ปปง. 
ควรพิจำรณำ (1) สร้ำงระบบแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ (Auto-Generated mail) ให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนและบุคคล
ทั่วไปทรำบถึงกำรประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนดทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง และ (2) เพ่ิมโปรแกรม  
ให้สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลรำยชื่อและน ำไปใช้ได้โดยตรง แทนกำรน ำเสนอในรูปแบบไฟล์สแกนเพ่ือ  
ลดระยะเวลำและควำมผิดพลำดในกำรน ำรำยชื่อดังกล่ำวมำใช้  ทั้งนี้เพ่ือเร่งกระบวนกำรให้รวดเร็ว ครบถ้วน 
และเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. ใหเป็นมำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น 
 

......................................................... 
 


