
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าดว้ยการจัดให้มีการฝึกอบรมใหแ้ก่ผู้มหีน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้ าที่
รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑/๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๕  (๕)  แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ว่าด้วยการจัดใหม้ีการฝึกอบรมใหแ้กผู่้มีหนา้ที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  ๖๐  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  
และมาตรา  ๑๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ให้ส านักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายรวมถึงการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  โดยส านักงาน 
อาจด าเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดท าหรือควบคุมการจัดท ารายงานการท าธุรกรรม  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ภายใน  ๓๐  วัน
นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานด้านการจัดท าหรือควบคุมการจัดท ารายงานการท าธุรกรรม  หรือด้านการจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
หรือด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ามีการปรับปรุงแก้ไข  ส านักงานอาจประกาศให้  
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  จัดให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรม
แล้วเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม  ตามควรแก่กรณี 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๖ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยส านักงานหรอืนิตบิุคคลที่ได้รับความเห็นชอบอย่างนอ้ย
จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง   

(๒) การประเมิน  การบริหาร  และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  และแนวทางปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้อง   

(๓) การจัดท ารายงานการท าธุรกรรม  และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   
(๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   
(๕) การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  การเก็บรักษาข้อมูล  และแนวทางปฏิบัติ   

ที่เกี่ยวข้อง   
(๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน  และ  

การรายงานส านักงาน  และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   
เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานหรือ 

นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสามารถก าหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์  
ขนาด  และความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ  แต่ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรแล้วต้องไม่น้อยกว่า   
๖  ชั่วโมง 

ข้อ ๗ ในการจัดการฝึกอบรม  วิทยากรประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
(๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยายตามข้อ  ๖  โดยมีประสบการณ์การท างาน  

ในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
ข้อ ๘ นิติบุคคลใดที่ประสงค์จะจั ดการฝึกอบรมให้ยื่ นความจ านงต่อ เลขาธิการ   

พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือแสดงความจ านง  อย่างน้อยต้องระบวุัตถุประสงค์  ชื่อหลักสูตร  และกลุ่มเป้าหมาย  

ในการจัดการฝึกอบรม   
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรมตามข้อ  ๖   
(๔) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากรตามข้อ  ๗  พร้อมหัวข้อวิชาที่จะบรรยาย 
(๕) รูปแบบ  วิธีการจัดการฝึกอบรม  เช่น  การบรรยายในห้อง  (Classroom)  หรือ 

การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-learning)  เป็นต้น  ทั้งนี้   ให้จัดส่งสื่อการบรรยาย 
มาพร้อมด้วย 
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ให้ส านักงานพิจารณาหนังสือแสดงความจ านงตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาภายใน  
๖๐  วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๙ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมต้องส่งแผนการฝึกอบรมมายัง
ส านักงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของส านักงาน   

แผนการฝึกอบรมตามวรรคหนึง่  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  วัน  เวลา  สถานที่
จัดการฝึกอบรม  วิทยากร  รายวิชา  และอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บ 

ข้อ ๑๐ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ  หากพบว่านิติบุคคลใดด าเนินการผิดไปจากหลักสูตรที่ได้รับ  
ความเห็นชอบ  ให้ส านักงานแจ้งนิติบุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด   
หากยังฝ่าฝืนให้ส านักงานยกเลิกการเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐาน 
ที่ส านักงานก าหนด   

เมื่อผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้นิติบุคคลออกหลักฐานแก่ผู้ผ่าน   
การฝึกอบรม  พร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ส านักงาน  ทั้งนี้  หลักฐานและรายละเอียดรายชือ่
ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  เก็บส าเนาหลักฐาน 
การฝึกอบรม  รวมทั้งส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  โดยส าเนา
หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย  และสามารถเรียกดูหรือ
ส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่ส านักงานร้องขอ 

ข้อ ๑๓ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ส าหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  
ที่ส านักงานจัดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  
และมาตรา  ๑๖  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนวันที่ระเบียบนีใ้ช้บังคับ  ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบยีบนี้ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดท าหรือควบคุมการจัดท ารายงานการท าธุรกรรม  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
หรือการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๓   
แต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๔๐  วัน   
นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
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ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลต ารวจเอก ชัยยะ  ศิรอิ าพันธ์กุล 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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