
 

 

 -ร่าง- 

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16  

รายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
วิธีการ 

ฝึกอบรม 
ระยะ 
เวลา 

1. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
แ ล ะ ก ฎ หม าย ว่ า ด้ ว ยก า ร
ป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจกฎหมายในภาพรวม  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเรยีนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญและมาตรการบังคบั
ตามกฎหมาย 
 

1. เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงิน 
2. ความส าคัญของกฎหมายฟอกเงิน
ต่อผู้มีหน้าทีร่ายงาน 
3. องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน  
4. รูปแบบของการฟอกเงิน     
5. ความผิดมลูฐานตามกฎหมาย 
6. ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดฐานฟอกเงิน 
5. ประเภทของผู้มีหนา้ที่รายงานตาม
กฎหมาย 
6. หน้าท่ีพื้นฐานของผู้มีหน้าที่
รายงาน 
7. โทษของการไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ขอให้เพ่ิมเน้ือหาหลักการกฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง) 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1 
ช่ัวโมง 

2. วิชาการประเมินการบริหาร
และการบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้าง
สูงและแนวทางปฏิบตัิที่
เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
หน้าท่ีและสาระส าคญัในการก าหนด
นโยบายหลัก แนวทาง/คู่มือการ
ปฏิบัติ และนโยบายการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของ
ผู้มีหน้าที่รายงาน           
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึง
ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กรของผู้มีหน้าทีร่ายงาน  
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมวิธีการ
และแนวทางการประเมินความเสีย่ง 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าแนวทางในการประเมินความเสีย่ง
มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่
รายงาน                          

1. องค์ประกอบและสาระส าคญัใน
การก าหนดนโยบาย แนวทาง/คูม่อื
การปฏิบัติ และนโยบายการประเมิน
และบรหิารความเสี่ยงภายในองคก์ร
ของผู้มีหน้าที่รายงาน 
2. ปัจจัยที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง
ภายในองค์กร 
3. แนวคิดและวิธีการในการประเมิน
ความเสีย่ง ในด้านต่างๆ ดังนี ้
   - ด้านผลิตภณัฑ์ บริการ 
   - ด้านช่องทางการบริการ 
   - ด้านโครงสร้างองค์กร 
   - ด้านลูกค้า 
 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1
ช่ัวโมง 

 



 

 

รายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
วิธีการ 

ฝึกอบรม 
ระยะ 
เวลา 

3. วิชาการจัดท ารายงานการ
ท าธุรกรรมและแนวทางปฏบิัติ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึง
ความหมายของธุรกรรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม 
ซึ่งรวมถึงประเภทและวงเงินของ
ธุรกรรมที่ต้องมีการรายงานต่อ
ส านักงาน ปปง. 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
แบบการรายงานธรุกรรม รวมถึง
วิธีการและระยเวลาในการส่ง
รายงานธุรกรรมตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
 

1. ค านิยามและขอบเขตของธุรกรรม
ตามกฎหมาย 
2. ประเภทและวงเงินของธุรกรรมที่
ต้องรายงานตามกฎหมาย ได้แก ่
    - ธุรกรรมเงินสด 
    - ธุรกรรมทรัพย์สิน 
    - ธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสยั 
3. แบบในการรายงานธุรกรรมส าหรับ
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ
มาตรา 16  
4. ระยะเวลาในการรายงานธุรกรรม
แต่ละประเภท 
5. หลักการและขอบเขตในการ
พิจารณาธรุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
6. หลักเกณฑ์ในการรายงานธรุกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
7. วิธีการในการส่งรายงานธุรกรรม 
8. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รายงาน 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1 
ช่ัวโมง 

4. วิชาการจัดให้ลูกค้าแสดง
ตนและแนวทางปฏิบตัิที่
เกี่ยวข้อง   

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึง
ความหมายของค าว่า “ลูกคา้” 
ภายใต้กฎหมาย 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัให้
ลูกค้าแสดงตน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมคีวาม
เข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกคา้
แสดงตนก่อนการสร้างความสมัพันธ์
หรือท าธุรกรรม 

1. ค านิยามของค าว่า “ลูกค้า” 
ภายใต้กฎหมาย 
2. ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
3. รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องจดัให้
ลูกค้าแสดงตน 
   - ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
   - ลูกค้านิติบุคคล 
4. วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของข้อมูลหลักฐาน พร้อม
ยกตัวอย่าง 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

40 
นาที 

 

5. วิชาการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
การเก็บรักษาข้อมลูและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึง
เจตนารมณ์ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับ
จากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
และความเข้าใจในข้ันตอน และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
วิธีการในการประเมินความเสี่ยง
ลูกค้าและตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินของลูกค้า 
 

1. นิยามและจดุประสงค์ของการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า 
2. แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและลูกคา้
ผู้ท าธุรกรรม 
3. ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงของลูกค้า 
4. หลักการประเมินและการบริหาร
ความเสีย่งด้านการฟอกเงินส าหรบั
ความเสีย่ง 
5. กระบวนการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า 
พร้อมตัวอย่าง 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1 
ช่ัวโมง 
20 
นาที 



 

 

รายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
วิธีการ 

ฝึกอบรม 
ระยะ 
เวลา 

6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคล
ที่สามในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า 
7. ข้อก าหนดในการส่งข้อมูลพร้อม
ค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
8. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 
9. กระบวนการและมาตรการในการ
ควบคุมภายใน 
10. แนวทางและวิธีการในการเกบ็
รักษาข้อมูล 

6. วิชาการตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก าหนด การระงับ
การด าเนินการกับทรัพยส์ิน
และการรายงานส านักงานและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
กระบวนการในการระงับทรัพยส์ิน 
รวมถึงการรายงานการระงับ
ทรัพย์สิน 

1. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
    - การก่อการร้าย 
    - บุคคลที่ถูกก าหนด 
    - อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
2. หลักเกณฑ์และกระบวนการ
ตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากบัข้อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
3. ระยะเวลาในการตรวจสอบและ
ด าเนินการกับลูกค้าและผู้ที่เคยท า
ธุรกรรมกับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนด  
4. ขั้นตอนในการระงับการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก
ก าหนด 
5. บทลงโทษ 

บรรยายผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1 
ช่ัวโมง 

 

 

 


