
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสงู 

ซึ่งควรไดร้ับการเฝ้าระวังอยา่งใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูค้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่รายชื่อลูกค้าที่ได้รับแจ้งจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ส านักงาน  ปปง.)   
ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖   
(ผู้มีหน้าที่รายงาน)  ซึ่งต้องก าหนดมาตรการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าและควรเฝ้าระวงั
การท าธุรกรรมของลูกค้ารายนั้นอย่างใกล้ชิด  อันเป็นการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงินตามประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เรื่อง  แนวทางในการพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสู ง  ประกอบกับสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า  (Non  Face-to-face)  มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ในการรับ
โอนเงินและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเพ่ิมมากขึ้น  แม้จะมีกระบวนการรู้จักลูกค้า  
(Know  Your  Customer:  KYC)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องท าความรู้จักและ 
พิสูจน์ตัวตนลูกค้าว่าลูกค้าที่มาขอท าธุรกรรมเป็นลูกค้ารายนั้นจริงเพ่ือป้องกันการฟอกเงินก็ตาม  แต่ก็ยังพบว่า 
มีการน าชื่อและบัญชีของบุคคลอื่นซึ่งเปิดบัญชีไว้แล้วมาใช้เป็นช่องทางในการรับเงินและถ่ายโอนเงิน 
ที่ได้มาจากการกระท าความผิด  เพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงตัวผู้กระท าความผิดได้   

ในการนี้  ส านักงาน  ปปง.  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนรายชื่อ
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยประกาศนี้จ าแนกบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
มูลฐานและการฟอกเงินออกเป็น  ๒  กลุ่ม  เป็นรหัส  HR-๐๓-๑  และ  รหัส  HR-๐๓-๒  และ 
น าฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก าหนด  (AMLO  Person  Screening  System:  APS)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้มี
หน้าที่รายงานน าฐานข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกับลูกค้าให้สอดคลอ้ง
กับระดับความเสี่ยง  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๐  (๓)  (๔)  และมาตรา  ๒๐/๑   
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐   

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๖



ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๕  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จึงออกประกาศไว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏ  
ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เทพสุ  บวรโชตดิารา 
รองเลขาธกิารฯ  รักษาราชการแทน 

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๖



  

  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนรายช่ือบุคคลที่มคีวามเส่ียงสูง 
ซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพ่ิมเติม กรณีบัญชีม้า (รหัส HR-๐๓-๑ รหัส HR-๐๓-๒) 

ประเภทรายช่ือ รหัส หลักเกณฑ์การก าหนดรายช่ือ หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายช่ือ 
ราย ชื ่อบ ุคคลผู ้ที ่เกี ่ย วข ้องก ับ 
การกระท าความผิดมูลฐาน หรือ
เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ถูกใช้ในการกระท าความผิดมูลฐาน  
 
กรณ ีพนักงานสอบสวนรับเป็น 
เลขคดีอาญา 
 
 

HR-๐๓-๑ 
 

๑. เป็นบุคคลในคดีที่ มี การร้องทุกข์  ก ล่าวโทษ                
ในความผิดมูลฐานที่พนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดี 
หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการ
กระท าความผิดมูลฐาน  
๒ . ได้ รับ แจ้ งราย ช่ือต าม  ๑ . จากห น่ วย งาน ที่
รับผิดชอบในการสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญา พร้อมด้วยข้อมูลหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

(๑) ข้อมูลบุคคล  
  - กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมี ช่ือ-นามสกุล และ

เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่น
ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ 

- ก ร ณี นิ ติ บุ ค ค ล  ต้ อ งมี ช่ื อ นิ ติ บุ ค ค ล              
เลขทะเบียนนิติบุคคล   

- กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีช่ือ-นามสกุล 
สัญชาติ เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูล
อื่นที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้  

(๒) เลขคดีอาญาของหน่วยงานที่รับค าร้องทุกข์ / 
เลขอ้างอิงที่รับเรื่อง 

(๓) ความผิดมูลฐาน 
(๔) พฤติการณ์แห่งคดี  
(๕) ช่ือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ต้องมี

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์
ของศูนย์ประสานงาน (contact center)  

(๖) สถานะคดีที่เป็นปัจจุบัน 

๑. พ้นก าหนดระยะเวลา ๓ ปี นับจากที่
คณะท างานฯ มีมติ ให้ก าหนดรายช่ือ  
เว้นแต่  จะปรากฏหลักฐานที่ สมควร 
เพิ กถอน ราย ช่ื อก่ อน ครบ ก าห น ด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือ 
๒. หน่วยงานต้นเรื่องที่ ส่งรายช่ือแจ้ง
เรื่องขอเพิกถอนรายช่ือมายังส านักงาน 
ปปง. ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด          
มูลฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน หรือปรากฏผลใน
คดีอาญาว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด
มูลฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน 
 

รายช่ือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดมูลฐาน หรือเป็น
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่
ถูกใช้ในการกระท าความผิดมูลฐาน  
 
กรณีพนักงานสอบสวนยังไม่รับ
เป็นเลขคดีอาญา 
 
 

HR-๐๓-๒ 
 

๑. เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด          
มูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้
ในการกระท าความผิดมูลฐาน ที่ได้มีการร้องทุกข์ 
กล่าวโทษ แต่ยังไม่มีการรับเป็นเลขคดีอาญา  
๒. ได้รับแจ้งรายชื่อจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    ๒.๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบพบว่า
เป็นรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
มูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้
ในการกระท าความผิดมูลฐาน แจ้งมายังส านักงาน ปปง. 
    ๒.๒ กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงาน ปปง. 
ตรวจสอบพบว่าเป็นรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ถูกใช้ในการกระท าความผิดมูลฐาน หรือ 
    ๒.๓ กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงาน ปปง. 
ตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓) ตรงกับรายช่ือที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแจ้งรายชื่อมา 
    ๒ .๔ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน 
ส านักงาน ปปง. ตรวจสอบจากรายงานข้อมูลจาก

๑. พ้นก าหนดระยะเวลา ๓ ปี  นับจาก 
ที่คณะท างานฯ มีมติให้ก าหนดรายช่ือ          
เว้นแต่  จะปรากฏหลักฐานที่ สมควร             
เพิ กถอน ราย ช่ื อก่ อ น ครบ ก าห น ด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือ 
๒. หน่วยงานต้นเรื่องที่ ส่งรายช่ือแจ้ง
เรื่องขอเพิกถอนรายช่ือมายังส านักงาน 
ปปง. ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด         
มูลฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมู ลฐาน  หรือปรากฏผลใน
คดีอาญาว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด 
มูลฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน 
 



  

ประเภทรายช่ือ รหัส หลักเกณฑ์การก าหนดรายช่ือ หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายช่ือ 
หน่วยงานต่ างประเทศ พบว่าเป็นรายช่ือบุคคล             
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน หรือเป็น
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระท า
ความผิดมูลฐาน  
    ๒.๕ ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ตรวจสอบพบว่า
เป็นรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด   
มูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้
ในการกระท าความผิดมูลฐาน แจ้งมายังส านักงาน ปปง. 
เพื่อให้กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงาน ปปง. 
ตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ 

พร้อมด้วยข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลบุคคล  

 - กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมี ช่ือ-นามสกุล และ
เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่น
ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ 

- ก ร ณี นิ ติ บุ ค ค ล  ต้ อ งมี ช่ื อ นิ ติ บุ ค ค ล                
เลขทะเบียนนิติบุคคล   

- กรณีเป็นชาวต่างชาติ  ต้องมี ช่ือ-นามสกุล 
สัญชาติ เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูล
อื่นที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้  

(๒) เลขคดีอาญาของหน่วยงานที่รับค าร้องทุกข์ /เลข
อ้างอิงที่รับเรื่อง 

(๓) ความผิดมูลฐาน 
(๔) พฤติการณ์แห่งคดี  
(๕) สถานะคดีที่เป็นปัจจุบัน 
(๖) ช่ือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ต้องมีหมายเลข

โทรศัพท์หน่ วยงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของ            
ศูนย์ประสานงาน (contact center) 

หมายเหตุแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ  

รายช่ือบุคคลผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระท าความผิดมูลฐาน                       
รหัส HR-๐๓ จ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้

๑) รหัส HR-๐๓-๑  ธนาคารก าหนดมาตรการในการจ ากัดช่องทางการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท ันที  และปรับระดับ               
ความเส่ียงลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง พร้อมกับด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงในระดับเข้มข้น 
(EDD) โดยก าหนดให้ลูกค้าที่มีรายชื่อดังกล่าวมาพบเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ EDD ซี่งเมื่อตรวจสอบแล้ว 
พบว่ามีข้อมูลและหลักฐานที่สามารถช้ีแจงได้ว่าบัญชีธนาคารใดไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดมูลฐาน ธนาคารสามารถเปิดการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะบัญชีที่ชี้แจงได้นั้น โดยมิได้มีข้อห้ามในการท าธุรกรรมปกติแบบพบหน้ากับลูกค้าที่มีรายช่ือดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ธนาคาร
ควรมีมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลูกค้ารายนั้นตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ายังมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือเส่ียงดังกล่าว และหากพบว่า
มีการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ธนาคารพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังส านักงาน ปปง.  

๒) รหัส HR-๐๓-๒ ธนาคารปรับระดับความเสี่ยงลูกค้าเป็นลูกค้าที ่มีความเสี่ยงสูง พร้อมกับด าเนินการ ตรวจสอบเพื ่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงในระดับเข้มข้น (EDD) โดยก าหนดให้ลูกค้าที่มีรายชื่อดังกล่าวมาพบเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ EDD ภายใน ๓ วัน (นับแต่วันที่ธนาคารแจ้ง) ซี่งเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อมูลและหลักฐานที่สามารถช้ีแจง
ได้ว่าบัญชีธนาคารใดไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดมูลฐาน ธนาคารสามารถเปิดการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะบัญชีที่ช้ีแจงได้นั้น            
แต่หากไม่มาชี้แจงหรือไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานในการชี้แจงภายในระยะเวลา ให้พิจารณาจ ากัดช่องทางการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมิได้มีข้อห้ามในการท าธุรกรรมปกติแบบพบหน้ากับลูกค้าที ่มีรายชื่อดังกล่าว แต่ทั ้งนี ้ธนาคารควรมีมาตรการบริหารความเสี่ยง                    
ที่เหมาะสมกับลูกค้ารายนั้นตลอดระยะเวลาที ่ลูกค้ายังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเสี่ยงดังกล่าว และหากพบว่ามีการท าธุรกรรมที ่มี              
เหตุอันควรสงสัยให้ธนาคารพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังส านักงาน ปปง.  

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการท าธุรกรรมดังกล่าว ติดต่อศูนย์ประสานงาน (contact center) 


