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ข้อมูลกฎหมาย
ส�ำหรับผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน



เจตนารมณ์ 

ของกฎหมายฟอกเงิน  

เพื่อป้องกัน/ยับยั้ง

ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน คือ...
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หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
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4 65

9

1814

8 12



นโยบายองค์กร

ด้าน AML/CFT
กระบวนการ CDD

การตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า (CDD)
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พ.ร.บ. ปกอ.EDD การรายงานธุรกรรม

การระบุตัวตน ประเมินความเสี่ยงลูกค้า
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29 34

23 25

5546 48

42 44

40

43



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

องค์ประกอบความผิด

เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงิน

ผู้ใด 

บุคคล นิติบุคคล 01

05

02

03

04

การกระท�า 

โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท�าความผิด หรือท�าด้วยประการใดๆ

ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สิน

โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

เจตนาพิเศษ 

เพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น/หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

ไม่ว่าก่อน/ขณะ/หลังกระท�าความผิดมิให้ต้องรับโทษ/น้อยลงในความผิดมูลฐาน  

หรือเพื่อปกปิดอ�าพรางลักษรที่แท้จริง แหล่งที่ตั้งการจ�าหน่าย จ่าย โอน การได้สิทธิใด

วัตถุที่กระท�าต่อทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

4

ฐานฟอกเงิน

• การน�าเงิน/ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมไปฟอกเงิน

• การน�าเงิน/ทรัพย์สินที่ฟอกถูกน�าไปใช้กระท�าความผิดอาญาต่อไปได้อีก

• เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม

เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการจัดการกับอาชญากรและเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�า 

ความผดิ จงึจ�าเป็นต้องมกีฎหมายและมาตรการโดยเฉพาะให้สามารถด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกัน/ยับยั้ง



ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน

คือ...
การฟอกเงิน

สรุป : 

การเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย 

ให้ดูเสมือนว่า 

ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

การน�าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ได้มาจากการกระท�าความผิด 

หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ได้มาอย่างถูกต้อง 

หรือเรียกได้ว่า 

กระบวนการท�า “เงินสกปรก”

ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด”

หรือ

5



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

ความผิดมูลฐาน

ค้ายาเสพติด

หน่วงเหนี่ยวกักขัง ตาม ป.อ.  

เพื่อเรียกรับผลประโยชน์

ความผิด 

ต่อหน้าที่ราชการ

ความผิดเกี่ยวกับการค้า 

และทรัพย์สินทางปัญญา

ฉ้อโกงประชาชน

โจรสลัด

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

มีลักษณะเป็นการค้า

ค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิงปล้นฯ  

มีลักษณะเป็นการค้า

ปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

Passport เป็นปกติธุระ/เพื่อการค้า

ยักยอกฉ้อโกงโดยผู้จัดการ

ซื้อขายหลักทรัพย์

ประทุษร้ายชีวิต/ร่างกายสาหัส  

ตามป.อ. เพื่อประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน

1

19

5

15

3

21

17

2

20

16

4

22

18

6
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อั้งยี่/  

องค์กรอาชญากรรม

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ

รับของโจร  

ลักษณะเป็นการค้า

หลบหนีศุลกากร การพนัน

สนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กรรโชก รีดเอาทรัพย์

สนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย

ปลอมแปลงเงินตราฯ  

ลักษณะเป็นการค้า

การก่อการร้าย การเลือกตั้ง

ความผิดเกี่ยวกับ 

หลบเลี่ยงภาษี

11

23

13

7 9

25

12

6

24

14

8 10

26

ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน
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ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

• ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ�าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง 

• ไม่ว่าจะอยูใ่นความครอบครองของบคุคลใด โอนไปเป็นของบคุคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบยีนว่าเป็น 

ของบุคคลใด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

8

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

การกระท�าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน 

และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือ

สนบัสนนุการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามกฎหมาย

อาญา หรือการกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

(1)

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ�าหน่าย จ่าย โอน 

ด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ
(2)

ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)(3)



ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน

ผู้มีหน้าที่รายงาน
สถาบันการเงิน

นิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่

• ธนาคารพาณชิย์ บรษิทัเงนิทนุ และบรษิทัเครดติฟองซเิอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิ

สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

• นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงิน

ต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

• นติิบคุคลทีป่ระกอบธรุกจิการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสนิค้า

เกษตรล่วงหน้า

• บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• นิติบคุคลเฉพาะกจิตามกฎหมายว่าด้วยนติบุิคคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์

• บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

• นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• บริษัทประกนัชวีติตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัชวีติ และบรษิทัประกนัวนิาศภยั

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย

• สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินการซ่ึงมีมูลค่าหุ้น

รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้  

ให้สนิเชือ่ รบัจ�านองหรือรับจ�าน�าทรพัย์สนิ หรอืจดัให้ได้มาซึง่เงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ  โดยวธิใีด ๆ

9



(5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ผู้ประกอบอาชีพ

• ตามมาตรา 16 •

(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�าเนินการ การให้ค�าแนะน�า 

หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ

เคลือ่นย้ายเงนิทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13

(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�า หรือ

เครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองค�า

(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

(4) ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหน้าหรอืตวัแทนซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์

10

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน



(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ

ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง 

การคลงัเก่ียวกบัการประกอบธรุกจิสนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั 

หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(10) ผู้ประกอบอาชีพที่ด�าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน

(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตท่ีมิใช่สถาบันการเงิน 

ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส ์

ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(9) ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์

ตามกฎหมายด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน
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ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

การจัดให้ลูกค้า

แสดงตน

การประเมิน

ความเสี่ยงองค์กร

ก�าหนดนโยบาย

การระบุตัวตน

การตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้า/ผู้ที่ท�าธุรกรรม 

เป็นครั้งคราว

การบริหารความเสี่ยง

ลูกค้า
การตรวจทาน

ความเคลื่อนไหว

ทางการเงิน

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 6

12

ผู้มีหน้าที่รายงาน

ต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำง



การบริหารความเสี่ยง

ส�าหรับธุรกรรม 

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เรื่องที่ 10

การพึ่งพา 

บุคคลที่สาม

เรื่องที่ 14

การบริหาร 

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์/บริการ 

และช่องทางบริการ 

เรื่องที่ 7

การเก็บรักษาข้อมูล

เรื่องที่ 11

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย

เรื่องที่ 15

การตรวจสอบข้อมูล 

พร้อมค�าสั่งโอนเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องที่ 8

การจัดจ้างและฝึกอบรม

พนักงาน/บุคลากร

เรื่องที่ 12

การรายงาน

ธุรกรรม

เรื่องที่ 9

มาตรการควบคุมภายใน  

และนโยบายส�าหรับส�านักงาน 

สาขา หรือบริษัทในเครือ

เรื่องที่ 13

13

ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

“กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�านิติกรรม สัญญา หรือการด�าเนินการใดๆ 

กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน” 

ผู้มีหน้าที่รายงาน ส�านักงาน ปปง.

ผู้มีหน้าที่

รายงานธุรกรรม
ส�านักงาน 

ปปง.

ด�าเนินคดี

ผู้กระท�าความผิด

ความร่วมมือระหว่าง

กับ

ตรวจสอบ

ติดตำม

วิเครำะห์

เชื่อมโยง

เส้นทำงกำรเงิน

การรายงาน “ธุรกรรม”

ธุรกรรม หมำยควำมว่ำ

14

ส่งรำยงำนธุรกรรม
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ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน

การรายงานธุรกรรม 

ส�าหรับสถาบันการเงิน

ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงิน
หรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืช�าระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสด

เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ที่ใช้เงินสด

ธุรกรรม

ธุรกรรม

ธุรกรรม

ธุรกรรม

ธุรกรรม

≥ 5
 ล้านบาท

≥2
 ล้านบาท

≥ 7
 แส

นบาท

≥ 5
 แส

นบาท

≥ 1
 แส

นบาท

มูลค่าเงินในการรายงานธุรกรรม



การรายงานธุรกรรม

ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพ

16

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (7) และ (9)

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (10)

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) (5) และ (8)

ตั้งแต
่ 2 

ล้านบาทขึ้น
ไป

ตั้งแต
่ 5 

แสนบาทขึ้น
ไป

ตั้งแต
่ 1 

แสนบาทขึ้น
ไป

ตั้งแต
่ 1 

แสนบาท

วงเงินที่ก�าหนดให้รายงาน

* ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) ซึ่งให้บริการรับช�าระเงินแทน  

ให้รายงานธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป



ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน
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ธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย

หมายความว่า

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่ากระท�าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง

มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับ

แห่งพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

การท�าธุรกรรมเพียงครั้งเดียว

หรือหลายครั้ง ให้หมายความ

รวมถึงการพยายามกระท�า

ธุรกรรมด้วย

ธุรกรรม

ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้อง 

กับการกระท�าความผิดมูลฐาน

หรือการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานธุรกรรม

การส่งแบบรายงาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงาน ปปง.

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- การรายงานโดยสุจริต -

หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด



แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม

มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

เมื่อ

• ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีมูลค่า ≥ 5 หมื่นบาท

• ให้บริการโอนเงินหรือการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่า 

≥ 5 หมื่นบาท

สรุป : ต้องจัดให้ “ลูกค้า” 

แสดงตนทุกครั้งก่อนท�ำธุรกรรม 

ส�าหรับผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว 

เป็นไปตำมเงื่อนไข

ลูกค้า

ลูกค้า

แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม

แสดงตนทุกครั้งก่อนการท�าธุรกรรม

ผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว

ผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว

สถาบันการเงิน

และ

ผู้ประกอบอาชีพ

16 (1) - (5) (10)

ผู้ประกอบอาชีพ

16 (7) (9)

ผู้ประกอบอาชีพ

16 (6) (8)

การจัดให้แสดงตน

18

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน
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วิธีการแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา

อย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐำนดังต่อไปนี้

ชื่อเต็ม

1

อาชีพ สถานที่ท�างาน

5

ลายมือชื่อผู้ท�าธุรกรรม

7

วัน เดือน ปีเกิด

2

เลขประจ�าตัวประชาชน

3

และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ�าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ

สัญชาติออกให้ หรือเลขประจ�าตัวในเอกสารส�าคัญ 

ประจ�าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ในกรณีที่มี

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน

4

กรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและ

ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศ

เจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย

ข้อมูลการติดต่อ

6

เช่น หมายเลขโทรศัพท์  

ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

01 Jan 1991

ชื่อ นายสมศักดิ์  สกุล สวัสดี

บตัรประจ�าตัวประชาชน Thai National ID Card
0 0000 00000 00 0

เลขประจ�าตัวประชาชน 
Identification Numberxxxxxxxxxx

(สมศักดิ์ สวัสดี)
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ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล

และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

อย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐำนดังต่อไปนี้

บริษัท ... จ�ากัด

ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

หลักฐานส�าคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 (ก) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่

ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็น

นติบิคุคลทีห่น่วยงานหรอืองค์กรทีน่่าเชือ่ถอืรบัรองหรอืออกให้ไม่เกนิ

หกเดือน

 (ข) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือ

แสดงความจ�านงในการท�าธุรกรรม หรือหนังสือแต่งต้ังหรือหนังสือ

มอบอ�านาจ

 (ค) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด 

มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือ

แสดงความประสงค์ในการท�าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ�านาจ

ในการท�าธุรกรรม

 (ง) ส�าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารส�าคัญอันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มี

การตกลงกันทางกฎหมายขึ้น

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรในกรณีที่มี

1

3

2 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

0-0000-0000-0

บริษัท...................จ�ากัด

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

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

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

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

หนังสือแสดง

ความจ�านง

ในการ

ท�าธุรกรรม

หนังสือแสดง
ความประสงค์

ในการ
ท�าธุรกรรม

หนังสือ/เอกสาร
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ข้อมูลของผู ้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับ 

มอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม 

และบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจทอดสุดท้ายให้สร้างความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรมในกรณีที่มีดังนี้

 (ก) ชื่อเต็ม

 (ข) วัน เดือน ปีเกิด

 (ค) เลขประจ�าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  

ให้แสดงเลขหนงัสอืเดนิทางหรอืเลขประจ�าตวัทีร่ฐับาลหรอืหน่วยงาน

รฐัเจ้าของสญัชาตอิอกให้ หรอืเลขประจ�าตวัในเอกสารส�าคญัประจ�าตวั 

ที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี

 (ง) ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้านและทีอ่ยูปั่จจุบนักรณทีีไ่ม่ได้อาศยั 

ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่

ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย

ชือ่เตม็ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลทกุราย

ลายมือชื่อผู้มีอ�านาจหรือผู้รับมอบอ�านาจในการ

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท�าธุรกรรม

ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจการ

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

ตราประทับ ในกรณีที่มี

6

5

9

7

4

8

1. นำยสมศักดิ์ สวัสดี

2. นำงประไพณี สง่ำงำม

3. นำยอดิศร งำมถิ่น

01 มกราคม 2507

นายสมศักดิ์ สวัสดี

บตัรประจ�าตัวประชาชน Thai National ID Card

0 0000 00000 00 0

เลขประจ�าตัวประชาชน 

Identification Number

xxxxxxxxxx

(สมศักดิ์ สวัสดี)
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วิธีการแสดงตนของลูกค้าผู้ที่ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

กรณีผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำวอย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐำน 

ดังต่อไปนี้

บุคคลธรรมดา

 ตามข้อ (1) ชื่อเต็ม 

  (2) วัน เดือน ปีเกิด 

  (3) เลขประจ�าตัวประชาชน 

  (4) ที่อยู่ 

 และ (6) ข้อมูลการติดต่อ 

* ข้อ (5) ตามประกาศส�านักนายกฯ  

 ไม่ต้องแสดง

กรณีการแสดงตนของลูกค้า 

ที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า

อย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐำนดังต่อไปนี้

 • ส�าหรบับรกิารหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่คีวามเส่ียงต�า่ 

 • บุคคลธรรมดา ตามข้อ (1)  (3) (4) และ (6)

 • นติิบคุคลหรือบคุคลท่ีมกีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามข้อ 

(1) (2) (4) และ (6) ทั้งนี้ ต้องจัดให้ลูกค้าส่งส�าเนาหลักฐานตามข้อ 

(3) ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ท�าธุรกรรมครั้งแรก

 • ส�าหรบับรกิารหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ให้แสดงตนเหมือนการสร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า

นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง 

กันทางกฎหมาย

 ตามข้อ (1) ชื่อนิติบุคคล 

  (2) เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

  (3) หลักฐานส�าคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  (4) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์  

  (6) ข้อมูลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 และ (8) ตราประทับ ในกรณีที่มี

* ข้อ (5) (7) (9) ตามประกาศส�านักนายกฯ  

 ไม่ต้องแสดง
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กระบวนการในการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(Customer Due Diligence; CDD)
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กระบวนการตรวจสอบเ พ่ือ

ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้ายงัช่วย

ให้การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสยัเป็นไปอย่างมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ 

ข้อมูลการรายงานธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย
ถูกน�ามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสืบสวน

เส้นทางการเงิน

ของผู้กระท�าความผิด

หมายถึง นอกจากนี้

24

กระบวนการท่ีก�าหนดข้ึนเพือ่ประเมนิและบรหิารความเสีย่ง 

ก่อนอนุมัติรับลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

จากการท�าธุรกรรมของลูกค้า ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติ/มีเหตุ

อันควรสงสัยหรือไม่ ท้ังน้ีเพื่อป้องกันมิให้สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน/

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(Customer Due Diligence)
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แนวคิดในการประเมินความเสี่ยง

*หลักการหาความเสี่ยง ใช้ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติโดย IMF & The World Bank  

น�ามาปรับใช้กับการประเมินความเสี่ยงในส่วนการก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานดู

การคุกคาม + จุดเปราะบาง

ผลที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ด้านการฟอกเงิน

ดูจากวงจร

ในการฟอกเงิน

ดูจากผลกระทบ

ที่มีต่อผู้มีหน้าที่รายงาน

การคุกคาม

THREAT

• การกระท�าความผิดมูลฐาน

• การกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน

• กระบวนการฟอกเงิน

• แหล่งฟอกเงิน วิธีฟอกเงิน

• สร้างความร�่ารวย

• กระท�าผิดขยายผล

• ซุกซ่อนเงิน

ผู ้มีหน ้าที่รายงานสนับสนุนวงจร 

การเปล่ียนสภาพ เคล่ือนย้าย เปล่ียนมือ 

เงินสกปรก
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ดูปัจจัยเสี่ยงสูง

ของผู้มีหน้าที่รายงาน

จุดเปราะบาง

VULNERABILITY

• ภูมิศาสตร์ที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

• ประเภทกิจการ/อาชีพที่เสี่ยงสูง

• การมีสถานภาพทางการเมือง

• Sanction Lists / Watch Lists

• บริการทางการเงินที่เสี่ยงสูง

• ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสูง

• ช่องทางการท�าธุรกรรมที่เสี่ยงสูง

• ผลการตรวจสอบและประเมินที่ไม่ดี

• ลูกค้า

• ผลิตภัณฑ์และบริการ

• พื้นที่ประเทศ

• ช่องทางในการให้บริการ

• อื่นๆ

ความเสี่ยงภายใน

• หลักธรรมาภิบาล  • นโยบายและกระบวนการ

• การท�า KYC, CDD • การจัดการข้อมูล

• การประเมินความเสี่ยงอื่นๆ • การเก็บรักษาของมูล

• หน่วยงานที่เกี่ยวกับ AML • การรายงาน STR

• การติดตามตรวจสอบ • การควบคุม (ภายใน)

• การฝึกอบรม • มีกระบวนการตรวจสอบ 

   ที่มีความเป็นอิสระ

การควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แผนการบรรเทาความเสี่ยง

Self Risk Assessment

(การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ)

26
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การประเมินความเสี่ยงภายในสถาบันการเงิน

1

3

5

4

จัดท�าเอกสารการประเมิน

และบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT

ก�าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทา

ความเสี่ยงด้าน AML/CFT 

ก�าหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งข้อมูลการประเมินและบริหาร 

ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ให้แก่ส�านักงาน

ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ให้ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงมีความถูกต้องครบถ้วน

2
ด�าเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยง 

ด้าน AML/CFT โดยอย่างน้อยต้องพิจารณา

หลักการดังต่อไปนี้

• ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมิน

ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ระดับชาติ

• ประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจทั้งหมดของสถาบัน 

การเงินและผู้ประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงจาก 

ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริการ 

ลักษณะการท�าธุรกรรม และช่องทางการให้บริการก�าหนด

มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้าน AML/CFT
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1. การก�าหนดนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ต้องออกโดย

คณะผู้บริหารสูงสุด

ขององค์กร

ระบุถึงรายละเอียด

การด�าเนินงาน

ในขั้นตอนต่างๆ

มีความส�าคัญ 

เท่าๆ กับนโยบายหลัก

ในการด�าเนินธุรกิจ

ขั้นตอนในการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

ภายในองค์กร

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
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เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายภายในองค์กร

นโยบายหลัก

นโยบายรอง

นโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. นโยบาย (รอง) หรือสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า

2. นโยบาย (รอง) หรือมาตรการที่วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

 และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้าง 

 และการฝึกอบรมพนักงาน

4. นโยบาย (รอง) เรื่อง การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

5. นโยบาย (รอง) หรือแผนงานในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย



การระบผุูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ

• เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริง

ตามกฎหมาย

• มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า

2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer: KYC) 

และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Customer Verification)

3. การอนุมัติรับลูกค้า 

(เป็นขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการทันทีหลังจากที่ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตนแล้ว) 

• ขอข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

• ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว

ขอสร้างความสัมพันธ์

ในการท�าธุรกรรม

KYC + Verification

การระบุตัวตน

เพื่อระบุตัวตนลูกค้า (หาก 

ไม่เพยีงพอ ต้องขอข้อมลูเพิม่เตมิ) 

และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

การตรวจสอบรายชื่อ

• บุคคลที่ถูกก�าหนด

• บุคคลที่ส�านักงานแจ้งว ่าเป ็น 

รายชื่อที่ต้องก�าหนดให้เป็นลูกค้า

ท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรได้รับการ

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด�าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
อนุมัติ

สร้างความสัมพันธ์

ยุติ
ความสัมพันธ์

ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน

• ผลิตภัณฑ์/บริการ

• ช่องทางบริการ

• โครงสร้างองค์กร

• ลูกค้า

การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

• ปัจจัยเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

• ปัจจัยเรื่องอาชีพที่มีความเสี่ยง

• ปัจจัยเรื่องพื้นที่และประเทศที่มีความเสี่ยง

• ปัจจัยเรื่องวัตถุประสงค์การท�าธุรกรรม

• ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น

31
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4.2 การบริหารความเสี่ยงลูกค้า

การบริหาร

ความเสี่ยง

ผลการประเมิน

จัดระดับความเสี่ยง 

ของลูกค้าแต่ละราย

ก�าหนดระดับความเข้มข้น

ในการท�า CDD

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับ

กระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

หรือการท�าธุรกรรมของลูกค้า

ต้องก�าหนดให้มีการปรับปรุงระดับความเสี่ยง 

ตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�าธุรกรรม  

รวมถึงกรณีการรายงานผู้บริหาร  

หากมีการปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายไปสู่ความเสี่ยงสูง

1

ต้องก�าหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลลูกค้า

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ2

3

หลักการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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5. การตรวจสอบ/ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมของลูกค้า: 

เป็นขั้นตอนที่จะท�าให้ทราบว่า

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

เริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์

ยุติ
ความสัมพันธ์

รูปแบบการท�าธุรกรรมของลูกค้า 

มีความผิดปกติหรือไม่

การท�าธุรกรรมของลูกค้า 

มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นหรือไม่

ควรมีการปรับระดับความเสี่ยง

ของลูกค้าหรือไม่

มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการท�าธุรกรรม

ที่สูงขึ้นผิดปกติหรือไม่

ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่

เป็นปัจจุบันหรือไม่

ควรมีการด�าเนินความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือไม่

1

3

5

2

4

6
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เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับลูกค้า

มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตน

ของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์

ที่แท้จริงตามข้อ 19 (1) และ (2)

มีการท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอย 

ความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 

หรือ

(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

1

2

3

4

เมื่อ

ต้องด�ำเนินกำรตรวจสอบ

เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
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กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง

ส�ำหรับผู้ที่ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว

ในกรณท่ีีมกีารสร้างความสมัพนัธ์กบัผูท้ีท่�าธรุกรรมเป็นครัง้คราว โดยไม่เคยจดัให้มีการ

แสดงตนและด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้ามาก่อน ให้ด�าเนนิการ

ดังต่อไปนี้

ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า (นิติบุคคล) ตลอดจนโครงสร้าง

การบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอ�านาจในการควบคุม

นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม 

เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ในการท�าธุรกรรมดังกล่าว

ด�าเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้า

และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ประเมินและบริหารความเสี่ยง

ของผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว

1

3

2

4
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6. การเก็บรักษาข้อมูล

รายละเอียด เกี่ยวกับ

• การแสดงตน

• การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

เริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์

ยุติ
ความสัมพันธ์

10 ปี

ต้องเก็บไว้เป็นเวลา 10 ปี

นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
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การตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า (CDD)

การรายงานธุรกรรม การยึด/อายัดทรัพย์

ผู้มีหน้าที่รายงาน

เสี่ยงสูง

เสี่ยงต�่า

CDD

ข้อมูลกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า

หน้าที่
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ข้อมูลการท�าธุรกรรมทั้งหมด

คัดกรอง

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ

วิเคราะห์

อนุมัติรายงานธุรกรรม

สงสัย

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า

ลูกค้าเสี่ยงสูง ลูกค้าเสี่ยงต�่าลูกค้าเสี่ยงกลาง

value !

pattern!

Type!

Transactions Monitoring Process
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Customer/Client

Reporting entities ระบุตัวตน ตรวจสอบ/ตรวจทาน ประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง Monitoring Continuous monitoring

1. บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

2. สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/การท�าธุรกรรมครั้งคราว

3. ท�าธุรกรรมต่อหน้า/ตัวแทน

4. ธุรกรรมที่ไม่ท�าต่อหน้า/ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนอนุมัติรับลูกค้า

หลังอนุมัติรับลูกค้า

High

High

Medium

Medium

Low

Low

Risk

Risk
มีพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลง

มูลค่า

เปลี่ยนแปลง

มีรูปแบบ

การท�าธุรกรรม

ที่เปลี่ยนแปลง

ทบทวนข้อมูล

การระบุตัวตน

การปรับปรุง

ความเสี่ยงลูกค้า

- รายงานสงสัย

- from monitoring  
 Continuous

transaction 
monitoring
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สถานที่ท�างาน

ที่อยู่

ประเทศ

ข้อมูลติดต่อชื่อ, ID, วันเดือนปีเกิด

บุคคล

การแสดงตน
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นิติบุคคล

41

ข้อมูลของนิติบุคคล

ชื่อ, เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี

ประเภทกิจการ

ตราประทับ ผู้มีอ�านาจ 

ลงนามแทนนิติบุคคล

ประเทศ

แหล่งเงินทุน

ที่ตั้งสถานประกอบการ

นิติบุคคล

การแสดงตน
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บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

ผู้ได้รับมอบหมายให้ท�าธุรกรรม

ผู้รับมอบอ�านาจแทน

ระบุตัวตน

กรรมการผู้รับมอบอ�านาจ

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า (CDD)
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บุคคลเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง

Watch List

ข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง 

เช่น เป็นบุคคลที่ส�านักงาน

ปปง. แจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน 

ว่าเป็นบุคคลเสี่ยงสูง
High

บุคคลที่ถูกก�าหนด

Sanction List

UN List

TH List

Sanction/Watch 

Lists Screening
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ลูกค้า

ระบุตัวตน

กรอกใบค�าขอ

ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบุตัวตน

คัดกรองรายชื่อบุคคล

ที่ถูกก�าหนด

• รายชื่อบุคคลที่ห้ามท�าธุรกรรม

• รายชื่อบุคคลเสี่ยงสูง

• อาชีพ ประเภทของธุรกิจ

• ผลิตภัณฑ์ และบริการ

• การให้บริการที่เหมาะสม

• มูลค่าของธุรกรรม

• มูลค่าที่เหมาะสมในการท�าธุรกรรม

• สัญชาติ หรือภูมิล�าเนา

• Ultimate Beneficial Owner

• business due diligence

• Top managements

• Other information

ปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณา

ก�าหนดปัจจัยและข้อมูลที่ถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา...
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• รายชื่อเสี่ยงสูง

• ความเสี่ยงด้านอาชีพ

• ผลิตภัณฑ์/บริการ

• ช่องทางบริการ

• มูลค่าของธุรกรรม

• พื้นที่/ประเทศ

Customers Risk 

Assessment procedures

การระบุตัวตน...

• ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

• โครงสร้างธุรกิจ

• ผู้บริหาร

• ข้อมูลอื่น

 – แหล่งรายได้

 – ความเสี่ยงของ 

ผู้รับประโยชน์

 – วัตถุประสงค์ 

ในการท�าธุรกรรม

ความเสี่ยงด้านพื้นที่/ประเทศ

ความเสี่ยงด้านอาชีพ

สถานภาพทางการเมือง

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการ

มูลค่าของธุรกรรม 

ความเสี่ยงของผู้บริหาร

ความเสี่ยงของผู้รับประโยชน์

ความเสี่ยงของช่องทางบริการ

วิเคราะห์

ความเสี่ยง

High

Low
Risk
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EDD for High Risk Customer

การตรวจสอบลูกค้าเสี่ยงสูง

High Risk

อนุมัติรับสร้างความสัมพันธ์ 

โดยผู้บริหารระดับสูง

ตรวจสอบบุคคล

ที่ถูกก�าหนด

ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

ยืนยันผลการจัดล�าดับ

ความเสี่ยง

ตรวจทานธุรกรรม 

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน

6 เดือน หรือ 8 เดือน

การตรวจสอบลูกค้าเสี่ยงต�่า

Low Risk

อนุมัติโดยเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับมอบอ�านาจ

ตรวจสอบบุคคล

ที่ถูกก�าหนด

ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

ยืนยันผลการจัดล�าดับ

ความเสี่ยง

ตรวจทานธุรกรรม 

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน

2 - 3 ปี

46
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การบริหาร

ความเสี่ยงลูกค้า

การอบรมพนักงานและตัวแทน

การประเมิน

และบริหารความเสี่ยง

องค์กร

การประเมินและบรรเทา

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ใหม่การตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยงบริษัทในเครือ

และสาขา
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แบบรายงานการท�าธุรกรรม

แบบ ปปง.

1-01

แบบรายงานการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

สถาบันการเงิน ตามมาตรา 3 ดังนี้
 1. ธนาคารพาณิชย์
 2. บริษัทเงินทุน
 3. บริษัทเครดิตฟองสิเอร์
 4. บริษัทหลักทรัพย์
 5. บริษัทประกันชีวิต*
 6. บริษัทประกันวินาศภัย**
 7. สหกรณ์
 8. นิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
  8.1 นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  8.2 นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศ
  8.3 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการงิน
  8.4 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  8.5 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แบบรายงานการท�าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มูลค่า 

“ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เป็นธุรกรรม

ที่ไม่มีการก�าหนดจ�านวนเงิน

ในการรายงาน

แบบ ปปง.

1-02
แบบ ปปง.

1-03

สถาบันการเงิน

หมายเหตุ
* หรือ ** ใช้ในกรณที่การท�าธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 - 04-1, ปปง. 1 - 04 - 2, ปปง. 1 - 04 - 3 ได้
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แบบรายงานการท�าธุรกรรม

สถาบันการเงิน

แบบ ปปง.

1-04-1

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

(ธุรกิจประกันชีวิต)

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(ค่าสินไหมทดแทน 

ของธุรกิจประกันวินาศภัย)

ในกรณีเมื่อมีค่าสินไหมทดแทน

คาดว่าจะต้องจ่าย 

“ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เป็นธุรกรรม

ที่ไม่มีการก�าหนดจ�านวนเงิน

ในการรายงาน

แบบ ปปง.

1-04-2
แบบ ปปง.

1-04-3

สถาบันการเงินประเภทธุรกิจการประกันภัย

 1. บริษัทประกันชีวิต*

 2. บริษัทประกันวินาศภัย**

หมายเหตุ
* หรือ ** กรณีที่การท�าธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-04-1 , ปปง. 1-04-2 , ปปง.1-04-3 ได้  
ให้ใช้แบบ ปปง. 1-01 , แบบ ปปง. 1-02 , แบบ ปปง. 1-03 ได้โดยอนุโลม
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แบบรายงานการท�าธุรกรรม

แบบ ปปง.

1-05-1

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบ ปปง.

1-05-2
แบบ ปปง.

1-05-3

ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 

(มาตรา 16 (3))

ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�า 

(มาตรา 16 (2))

ผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการด�าเนินการ 

การให้ค�าแนะน�า หรือการเป็น
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน
หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

(มาตรา 16 (1))
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แบบ ปปง.

1-05-4

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป”

แบบ ปปง.

1-05-5
แบบ ปปง.

1-05-6

แบบรายงานการท�าธุรกรรม

ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพ 
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล 

(มาตรา 16 (6))

ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าของเก่า 

(มาตรา 16 (5))

ผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทน

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
(มาตรา 16 (4))
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แบบรายงานการท�าธุรกรรม

แบบ ปปง.

1-05-7

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป”

แบบรายงานธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด

ในกรณีเมื่อมีการท�าธุรกรรม

ที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป”

แบบ ปปง.

1-05-8

ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
ที่มิใช่สถาบันการเงิน 

(มาตรา 16 (8))

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่มิใช่สถาบันการเงิน (มาตรา 16 (7)) 

ในกรณีที่หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (7) 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) ด้วย 

ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-05-9 
หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่มีข้อมูลตามตาราง 9 ท้ายกฎกระทรวง
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แบบรายงานการท�าธุรกรรม

แบบ ปปง.

1-05-9

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การโอนเงิน หรือช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณี

1. เมื่อมีการท�าธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

“ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป”

2. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์

ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า “ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป

แบบรายงานธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เป็นธุรกรรม

ที่ไม่มีการก�าหนดจ�านวนเงิน

ในการรายงาน

แบบ ปปง.

1-05-10

ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16(9) - 16(10)1. สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์

2. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 16 (9))



เว้นแต่ 

จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ให้ปฏิบัติเป็นอย่ำงอื่น

เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน 

ต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปี

นับแต่วันที่มีการปิดบัญชี

หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(ใช้กับผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 ด้วย) 

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 10 ปี 

นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือ 

ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
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ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

เอกสารเกี่ยวกับการท�า

ธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง 

ต้องเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปี

นับแต่ได้มีการท�าธุรกรรมหรือ

บันทึกข้อเท็จจริงนั้น
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พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
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รายงาน 

ส�านักงาน ปปง.
ระงับทรัพย์สิน

ยุติความสัมพันธ์/ ไม่สร้างความสัมพันธ์/

ไม่ท�าธุรกรรม

บุคคล

ที่ถูกก�ำหนด

คนที่เคยเป็นลูกค้า

ลูกค้าปัจจุบัน

ผู้ที่ท�าธุรกรรม 

เป็นครั้งคราว

การตรวจสอบบุคคลที่ถูกก�าหนด
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ตามกฎหมายหมายถึง

ผู้ก่อการร้ายที่เป็นบุคคลธรรมดา

นิติบุคคล คณะบุคคล 

ทั้งในต่างประเทศและที่เป็นคนไทย 

เพื่อก�าหนดมาตรการเข้ม

ห้ามท�าธุรกรรมทางการเงิน

ทุกรูปแบบ การกระท�าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับ

การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย

อาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การกระท�าที่มีความมุ่งหมาย

เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลให้กระท�าการ

อันสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง

หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วน โดยให้เกิด

ความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน

อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ 

อาวุธเคมีหรืออาวุธอื่นใด

ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตราย

ต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จ�านวนมาก

หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

ท�านองเดียวกับอาวุธดังกล่าว

รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ 

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของอาวุธนั้นด้วย

การก่อการร้าย บุคคลที่ถูกก�าหนด
อาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง
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*กรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม ให้เร่งด�าเนินการโดยไม่ชักช้า 

และเก็บเอกสารหลักฐานการตรวจสอบไว้

ปกร 03 ปกร 04

วันที่ประกาศรายชื่อ

บุคคลที่ถูกก�าหนดรอบล่าสุด

ตรวจสอบลูกค้าทุกราย

กับรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

ตรวจพบลูกค้า

ที่เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด

ระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้า

แจ้ง

10 วัน 

(ขยายได้อีก

ไม่เกิน 5 วัน)

24 ชั่วโมง

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

ระยะเวลาในการตรวจสอบและด�าเนินการ

กับลูกค้า
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ปกร 04

วันที่ประกาศรายชื่อ

บุคคลที่ถูกก�าหนดรอบล่าสุด

ยุติ/สิ้นสุดความสัมพันธ์

ตรวจสอบผู้ที่เคยเป็นลูกค้าทุกราย

กับรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด

ตรวจพบอดีตลูกค้า

ที่เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด

แจ้ง

10 วัน 

(ขยายได้อีก

ไม่เกิน 5 วัน)

2 ก.พ. 2558 

หรือ 2 ปี

ระยะเวลาในการตรวจสอบและด�าเนินการ

กับผู้ที่เคยเป็นลูกค้า



60

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมการฟอกเงิน

ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกก�ำหนด

ระบุตัวตน

ตรวจสอบว่า 

เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดหรือไม่

กรณีลูกค้าใหม่

thailand

แสดงตน
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกก�ำหนด

กรณีลูกค้า/ผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว

ลูกค้า/ผู้ท�าธุรกรรมครั้งคราว

ท�าธุรกรรม

ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดหรือไม่ ก่อนธุรกรรมเสร็จสิ้น

FINIsH
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ผู้มีหน้าที่รายงาน

ศาลแพ่ง

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

ของลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด

ลูกค้าที่มีภาระหนี้

มาตรา 13 (4)

ระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้า

บุคคลที่ถูกก�าหนด
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หำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน

ศาลแพ่ง

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ลูกค้าที่มีภาระหนี้

ผู้มีหน้าที่รายงาน

ยุติความสัมพันธ์

Money

ที่ไม่การระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า

มาตรา 13 (3) หรือ (4)
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ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

64

ผู้มีหน้าที่รายงาน

ศาลแพ่ง

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ลูกค้าที่มีภาระหนี้

ของลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด

มาตรา 13 (4) มาตรา 19

ระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้า

บุคคลที่ถูกก�าหนด
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ไม่มีการครอบครองทรัพย์สิน

ผู้มีหน้าที่รายงาน

ศาลแพ่ง

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ลูกค้าที่มีภาระหนี้

ของลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด

และมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลูกค้าช�าระหนี้

มาตรา 13 (3) มาตรา 19
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ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

ของลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด

ผู้มีหน้าที่รายงาน

มาตรา 8 (3)  

มาตรา 17 (3)

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ลูกค้าที่มีภาระหนี้

ผู้มีหน้าที่รายงาน 

มีหน้าที่

ต้องช�าระหนี้/

จ่ายเงินแก่ลูกค้า

แจ้งว่าเป็นผู้ท�าธุรกรรม

กับลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด

ระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้า

บุคคลที่ถูกก�าหนด
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ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน

มาตรา 13 (2) 

มาตรา 19

บุคคลที่ถูกก�าหนด

จ่ายเข้าบัญชี

ที่ถูกระงับฯ  

โดยผู้ที่มีหน้าที่

รายงานอื่น

ระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้า

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ศาลแพ่ง

ผู้มีหน้าที่รายงาน 1 ผู้มีหน้าที่รายงาน 2

ของลูกค้าบุคคลที่ถูกก�าหนด
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ผู้มีหน้าที่รายงานก�าหนดบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

เพื่อระงับการด�าเนินการ

กับทรัพย์สินของลูกค้าขึ้นใหม่

แจ้งส�านักงาน 

ตามมาตรา 8 (2) 

มาตรา 17 (2)

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ตั้งเป็นบัญชีเงิน/

ทรัพย์สินใหม่ที่ต้องระงับ

ผู้มีหน้าที่รายงาน

มีภาระต้องจ่ายเงิน 

หรือทรัพย์สินให้ลูกค้า
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ตัวอย่างการท�าธุรกรรม

กรณีการปรับโครงสร้างหนี้

บุคคลที่ถูกก�าหนด

ปรับโครงสร้างหนี้

ข้อมูลลูกหนี้จ�านวนมาก

ผู้มีหน้าที่รายงาน

แจ้งส�านักงาน  

ตามมาตรา 8 (3)  

มาตรา 17 (3)

มาตรา 13 (4)  

มาตรา 19



สมุดภำพอินโฟกรำฟิก

ข้อมูลกฎหมาย

ส�าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน



พิมพ์ที่  สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
๓๗๖ ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐  

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐  โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒  
E-mail : aprint@amarin.co.th  Homepage : www.amarin.com



ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

Anti - Money Laundering Office (AMLO)

กองก�ำกับและตรวจสอบ

422 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2219 3600


