
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
เรื่อง การศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย

16 ธันวาคม 2563

โดย ส านักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน 

ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

ศึกษาเฉพาะกรณ:ี 
การฟอกเงินผา่นนติิบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทน าเที่ยว

ทรัสต์ต่างประเทศที่ด าเนินการในประเทศไทย การเล่นแชรท์ี่มีการฉ้อโกง 
และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหาก าไร



คณะผู้วิจัย

1. รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร หัวหน้าโครงการ

2. นางสาวเทียนสว่าง ธรรมวณชิ นักวิจัยอาวุโส

3. นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยอาวุโส

4. นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส

5. นางสาวชณิสรา ด าค า นักวิจัย

6. นางสาวอุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัย

7. นางสาวกะรัตลักษณ์ เหลี่ยมเพชร นักวิจัย

8. นางสาวภูมิจิต ศรีอุดมขจร นักวิจัย
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▪ เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ความ
เสี่ยงในการถูกใช้ฟอกเงิน รูปแบบและวิธีการในการ
ฟอกเงินนิติบุคคล 6 รูปแบบ

▪ เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
รูปแบบการฟอกเงิน ผ่านนิติบุคคลทั้ง 6 รูปแบบ
ในต่างประเทศที่มีความเหมาะสม

▪ เพื่อน าเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลทั้ง 6 รูปแบบที่เป็น
รูปธรรมและข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง

▪ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานของ FATF ได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

▪ สรุปผลการศึกษาและเปิดรับฟงัความคิดเห็น
• รายละเอียดเพิ่มดูได้จากเอกสารสรุปผลการศึกษา

▪ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ด้าน คือ 
ก. การแก้ไขกฎหมายด้านการปอ้งกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และแนวทางการประเมินความคุ้มค่า
ของกฎหมาย

ข. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

▪ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะข้างต้น
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วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ



วิธีการจัดท าข้อเสนอแนะ

4

FATF/APG Best practice

ไทย

ข้อเสนอ

VS

ด้านกฎหมาย ด้านอื่นๆ

แนวคิด
เศรษฐศาสตร์
อาชญากรรม RIA: การแก้ไขกฎหมาย



แนวคิดเศรษฐศาสตร์อาชญากรรม ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย

▪ ท าไมการก่ออาชญากรรม “คุ้มค่า”
ก) ประโยชน์จากการก่ออาชญากรรม (B) สูงกว่าต้นทุนการก่ออาชญากรรม (C) 

B > C

B = Bc – Bl

Bc = รายได้จากการก่ออาชญากรรม

Bl = รายได้จากอาชีพสุจริต

C =  อัตราการลงโทษ (F=ระยะเวลาติดคุก* การสูญเสียรายได้ +ค่าปรับ) 
* โอกาสถูกจัด (P)
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แนวคิดเศรษฐศาสตร์อาชญากรรม (ต่อ)
ข) แนวทางการป้องกัน : ท าอย่างไรการบังคับใช้กฎหมายจึงจะศักดิ์สิทธิ์ (deterrent) 

▪ เงื่อนไขจ าเป็น (1) : อัตราโทษต้องได้สัดส่วนกับความเสียหายจากการฟอกเงิน/หรือประโยชน์จากฟอกเงิน

o ตัวอย่างเมาไม่ขับ : คนกินเหล้ารู้ว่าจะไม่ติดคุกถ้าสารภาพ เพราะศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

▪ เงื่อนไขจ าเป็น (2) : โทษสูงจะไร้ความหมายถ้าโอกาสถูกจับต่ า (P)

o รัฐต้องลงทุนในมาตรการเพ่ิมโอกาสถูกจับ

ค) นอกจากปัจจัยระดับ “ตัวอาชญากร” แล้ว ยังมีปัจจัยระดับ “โครงสร้าง/สถาบัน”ที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรม/ช่วยลด
อาชญากรรมได้ เช่น 

▪ นโยบาย/กฎหมาย/การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม

▪ ข้อมูล/ข่าวสาร และ การร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง...ช่วยให้หน่วยงานรัฐรู้เบาะแสผู้ท าผิด

▪ พรมแดนและการติดต่อระหว่างประเทศ

▪ เทคโนโลยี

▪ จึงต้องประเมินความเสี่ยงของปัจจัยเหล่านี้ (ดูจากเอกสารสรุปผลการศึกษา)

ง) ใช้หลักการประเมินผลกระทบของการก ากับควบคมุ (regulatory impact assessment) ประเมินความคุ้มค่าของข้อเสนอการ
แก้ไขกฎหมาย……..ข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อการศึกษาในอนาคต 
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โครงสร้างการน าเสนอ

I. สถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย

II. ความท้าทายของปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย

III. ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล 6+1 รูปแบบ

IV. ข้อเสนอของคณะผู้วิจัย

V. ประเด็นระดมความคิดเหน็
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I. สถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย
การฟอกเงิน คือ การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิด มาแปลงสภาพให้เสมือนเป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย

8

เงินสะอาด

ซื้อรถราคาแพง

เงินที่ได้
จากการท าผิดกฎหมาย
(29 ความผิดมูลฐาน*)

เปิดบัญชีธนาคาร ตั้งบริษัทบังหน้า

ทรสัต์ต่างประเทศลงทุนในธุรกิจไทย

บริจาคผ่าน
องค์กรไม่แสวงหาก าไร

ขนเงินสดออกนอกประเทศ
ผ่านบริษัททัวร์

ซื้อที่ดิน

ซื้อสินทรัพย์มีมูลค่าสูง

• ขายสินทรัพย/์
เปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สิน

• โอนให้ผู้อื่นเพื่อ
กระจายสินทรัพย์

*ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560

Placement

Integration29 



▪ ตั้งแต่ปี 2556-2562 
จ านวนคดีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 19 ต่อปี

▪ ปี 2562 มีค าสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
210 ค าสั่ง รวมมูลค่า
การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
จากการกระท าความผิด
2,019 ล้านบาท 
(หรือร้อยละ 0.01 ของ GDP 
ปี 2562)

ที่มา: รายงานประจ าปี 2556-2562 ส านักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
9

I. สถานการณ์ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย (ต่อ)
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II. ความท้าทายของปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลให้จ านวนอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
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จ านวนคดีร้ายแรงของ สตช. ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562

คดียาเสพติดรายใหญ่ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์
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ที่มา : ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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ผลการด าเนินงานชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่มา : รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



การฟอกเงินมีแนวโน้มซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การถ่ายโอนสินทรัพย์ดิจิทัล
แทนเงินสด การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการฉ้อโกงประชาชน ฯลฯ ท าให้ยากต่อการป้องกันปราบปรามและยึดทรัพย์
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II. ความท้าทายของปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย (ต่อ)

คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (คดีนายโจฮันเนส) 

อาชญากร บริษัทจ ากัด

ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
• อสังหาริมทรัพย์ 
• บริษัทน าเที่ยว 
• จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
• ตัวแทนคาสิโน

จัดตั้ง

เงินท่ีได้จาก
การค้ายาเสพติด

ลูกค้าที่เดินทางไปเล่นคาสิโน

ที่มา : ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ 3423/2557. ศาลแพ่ง

คดีฉ้อโกงประชาชน บ. โอดี แคปปิตอล จ ากัด 

อาชญากร บริษัท A

จัดตั้ง

บริษัท B

หลอกประชาชนระดมทุน

โอนเงิน
เข้าบัญชี

จัดตั้ง
ส านักงานทนายความ

ที่มา : ค าสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 52/2562 
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สนิท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ช่ัวคราว ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562.

ซ้ือที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์
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คดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

นาย ก. มูลนิธิ สร้างอาคารลูกโลก 
100 ปีบริจาคเงินที่ได้

จากการยักยอก

ที่มา : ค าสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 87/2561 
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

พระ ก.

คดีทุจริตเงินอุดหนุนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม

ที่มา : ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ อท. 254/2561

ความซับซ้อนของคดีฟอกเงิน (ต่อ)



รายงานการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

(Anti-money laundering and 
counter-terrorist financing 
measures: Thailand Mutual 
Evaluation Report December
2017)
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โครงสร้างกฎหมายและระบบบริหารราชการยังมีจุดอ่อน/ข้อจ ากัดบางประการ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประเทศไทยยังขาด
การประเมิน

ความเสี่ยงด้านฟอกเงิน
ของอาชญากรรม

แต่ละประเภท
ที่มีความเสี่ยงสูง

ประเทศไทยยังไม่มีการ
ก าหนดนโยบายและ

มาตรการ
“เชิงป้องกัน” 

เกี่ยวกับการฟอกเงิน

II. ความท้าทายของปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย (ต่อ)



30%

30%

20%

32%
40%

30%

การบริหาร
ราชการ

เศรษฐกิจ

สังคม

กฎหมาย

เทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์

สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ 
“มีความเสี่ยง” ต่อการฟอกเงิน

โอกาสเกิด ผลกระทบ

▪ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดโอกาสฟอกเงินและมีความรุนแรงข้ึน

• ผู้ตอบแบบสอบถาม 40% เห็นว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้เกิดการฟอกเงินมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น

• เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ การใช้สกุลเงินดิจิทัล การช าระและโอนเงินผ่านเทคโนโลยีการเงิน 

▪ ปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการฟอกเงินน้อยที่สุด

• องค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีจะเข้าไปพัวพันกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายน้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

▪ ปัจจัยด้านกฎหมาย การบริหารราชการ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการฟอกเงินบ่อยครั้งหรือ
รุนแรงข้ึน (ร้อยละ 30-32%)

• ปัจจัยด้านกฎหมาย ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอาชญากรรมขาดผลสัมฤทธ์ิ กระบวนการยุติธรรมใน
การปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพน้อย การปรับแก้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์กระท าได้ยาก

• ปัจจัยด้านการบริหารราชการ ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ด้าน AML/CFT การสืบเส้นทางการเงินมีไม่
เพียงพอ  ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเคร่ืองมือตรวจสอบมีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ STR ได้
ทันและไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก STR ได้อย่างสูงสุด

• ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเดินทางและการค้าข้ามพรมแดนกัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว

• ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจและลูกค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน STR ท่ีน่าสงสัยพิเศษ การค้าด้วยเงินสด
การค้ายาเสพติดและค้าของเถื่อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ การฟอกเงินผ่านนิติบุคคล

ผลการประเมินปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อการฟอกเงิน
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III. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล 6+1 รูปแบบ

15

ความเสี่ยง

จุดเปราะบางภัยคุกคาม

• กฎหมาย

• การก ากับดูแล

• ความเสี่ยงภายในนิติบุคคล

ตัวอย่างคดีที่นิติบุคคล
ถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน



การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของนติิบุคคล 7 ด้าน

▪ ขบวนการฉ้อโกงประชาชนมีความเสี่ยงพัวพันกับ
การฟอกเงินมากที่สุด 

▪ รองลงมาคือ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความรู้
ให้ความช่วยเหลือการฟอกเงิน ได้แก่ นักบัญชี 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ 

▪ บริษัทประเภทต่าง ๆ มีความเสี่ยงถูกใช้บังหน้า
เพื่อฟอกเงินในระดับใกล้เคียงกัน แต่สูงกว่า
องค์กรไม่แสวงหาก าไร 

▪ Private trusts จากต่างประเทศมีความเสี่ยงพัวพัน
การฟอกเงินต่ าที่สุด ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถประเมินความเสี่ยงจาก
ธุรกิจนี้ได้

16

24%

31%

31%

31%

33%

36%

37%

37%

37%

39%

40%

42%

24%

31%

31%

31%

31%

35%

37%

37%

37%

38%

40%

42%

Private Truts จากต่างประเทศ

นักการเงิน

มูลนิธิ

องค์กรไม่แสวงหาก าไรจากต่างประเทศ

องค์กรทางศาสนา เช่น วัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

บริษัทมหาชนจ ากัด

บริษัทจ ากัด

บริษัททัวร์หรือบริษัทน าเท่ียว

ท่ีปรึกษากฎหมายหรือทนายความ

นักบัญชี

ขบวนการฉ้อโกงประชาชน

ความเสี่ยงฟอกเงินผ่านนิติบุคคล

ผลกระทบ โอกาสเกิด
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รูปแบบที่ 1 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “ธุรกิจบังหน้า”

กฎหมาย
• ขาดบทบัญญัติในการตรวจสอบตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
• ระเบียบการรับรองลายมือชื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจเปิดโอกาส

ให้มีการใช้นอมินี
• การออกหุ้นไม่ระบุช่ือ – ไม่สามารถตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

การก ากับดูแล - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• การตรวจสอบพฤติกรรมนอมินี

- ไม่มีกฎหมาย/หน่วยงานท่ีจะลงโทษผู้กระท าผิดเร่ืองนอมินี
และการตรวจสอบจะมุ่งเป้าท่ี 5 สาขาธุรกิจ ได้แก่ ท่องเท่ียว อสังหาริมทรัพย์ 
ขนส่งสินค้า การเกษตร และโฆษณา

• การรายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นในทะเบียนผูถ้ือหุ้น
• กรรมการบริษัทร้าง (บริษัทที่ไม่ส่งงบการเงินติดกัน 3 ปี) สามารถไปจัดต้ัง

บริษัทใหม่ได้
• การแจ้งที่อยู่ผิดปกติ เช่น ไม่มีที่ตั้งตามแจ้ง หรือที่อยู่ซ้ ากับนิติบุคคลอื่น

หลายแห่ง

จุดเปราะบาง

ธุรกิจบังหน้าถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินในหลายคดี เช่น 
การทุจริตในภาครัฐ การใช้นอมินีหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง
ประชาชน
• ตัวอย่างคดีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว (ความผิดมูลฐานทุจริตใน

ภาครัฐ)
▪ Placement: น าเงินจากการกระท าความผิดมาจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทบังหน้า เพื่อประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
กลุ่มบุคคลใกล้ชิดเป็นตัวแทนอ าพรางหรือนอมนีิในการก่อตั้งบริษัท 
และเป็นกรรมการของบริษัทเพ่ือปกปิดผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
(beneficial ownership)

▪ Layering: โอนเงินผ่านบุคคลหลายกลุ่ม เพ่ือให้กรรมการบริษัทซึ่ง
เป็นนอมนีิเบิกถอนจากบัญชีธนาคารและน าเงินจากการกระท าผิด
นั้นไปซื้อแคชเชียร์เช็คเพ่ือท าธุรกรรมซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เก็งก าไร

▪ Integration: ขายอสังหาริมทรัพย์ไปยังบุคคลภายนอก ท าให้ได้
ผลก าไรกลับคืนเข้าสู่ผู้กระท าผิดผ่านบริษัทบังหน้า

ภัยคุกคาม

Risk (3): 
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รูปแบบที่ 2 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “ทนายความ”

ทนายความ (ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย)
การก ากับดูแล
• พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 เป็นเพียงการก ากับดูแลจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพของทนายความทั่วไป ไม่ได้ครอบคลุมมิติของการฟอกเงิน
• พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่ได้ก ากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย

ความเสี่ยงภายในของทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
• การให้บริการจัดตั้งและบริหารบริษัท เป็นบริการด้านกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูงสดุ
• การให้บริการร่างสัญญาหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางกฎหมาย 

ผู้ฟอกเงินมักจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายร่างสัญญาที่ไม่ได้มีการด าเนินการ
ทางทรัพย์สินจริง

• การให้บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อาจเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการ
ฟอกเงินได้ โดยการให้ค าแนะน าทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงข้อก าหนดบางประการ

• การให้บริการเป็นตัวแทนคดีในศาล (litigation) หรือการว่าความอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงินในขั้นตอนการน าเงินกลับคืนสู่เจ้าของ โดยทนายความฟ้องคดีตาม
สัญญาปลอม เพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาให้ชดใช้เงินตามสัญญา ตัวอย่างคดีที่เห็นชัด
คือกรณีทนายความฟ้องบังคับจ านองในคดีจ าน าข้าว

จุดเปราะบาง

ยังไม่พบคดีที่เอาผิดกับทนายความ พบเพียงแต่กรณีที่ทนายอาจจะเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คดีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว
ทนายความ (ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย)
▪ Placement: ทนายความช่วยผู้กระท าความผิดจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัทบังหน้าและเพิ่มทุนแก่บริษัทดังกล่าว เพื่อน าเงิน
ที่ได้จากการกระท าความผิดเข้าระบบ

▪ Layering: ทนายความช่วยท าสัญญากู้ยืมเงินปลอม 
(สร้างหนี้เทียม) และจดทะเบียนจ านอง เพื่อเตรียมย้ายเงิน
ออกจากบริษัทบังหน้า

▪ Integration: ทนายความฟ้องร้องบังคับช าระหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงิน
และฟ้องบังคับจ านอง และน ายึดทรัพย์สินที่จ านอง เพื่อน าเงินใน
ระบบกลับคืนสู่เจ้าของเงินที่แทจ้ริง

ภัยคุกคาม
Risk (3) : 

ที่มา : คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 62/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ พ 6103/2560 ศาลแพ่ง
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รูปแบบที่ 2 (ต่อ) : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “นักบัญชี”

นักบัญชี (ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)
การก ากับดูแล
• ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพ

บัญชีก าหนด ขณะที่สภาวิชาชีพบัญชีเองมีหน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐาน
ทางบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นยังไม่ครอบคลุม
การก ากับดูแลในมิติฟอกเงิน

ความเสี่ยงภายในของนักบัญชี
• ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีส่วนรู้เห็นในกระบวนการเพื่อการฟอกเงิน

บริการด้านบัญชีที่น่าจะมีความเสี่ยงสูง
• การท าบัญชี ผู้ท าบัญชีจัดท างบดุลและงบการเงินให้แก่บริษัทที่รับเงิน

ผิดกฎหมายหรือบริษัทบังหน้า
• การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีการตรวจรับรองงบดุลและงบการเงินและ

จัดท ารายงานผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทที่รับเงินผิดกฎหมายหรือ
บริษัทบังหน้า

จุดเปราะบาง

ค าพิพากษาคดีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 62/2561 และคดีหมายเลขแดง
ที่ พ 6103/2560 ศาลวินิจฉัยว่า บันทึกบัญชีงบดุลและ
งบการเงินซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี ไม่สามารถน ามาใช้
เป็นพยานหลักฐานว่าบริษัทได้มีการประกอบกิจการจริง

นักบัญชี (ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนการฟอกเงิน layering และ integration 
โดย“ผู้ท าบัญชี” ช่วยจัดท าบัญชีและงบการเงินของ
บริษัทบังหน้า และ“ผู้สอบบัญชี” ช่วยตรวจรับรองงบดุลและ
จัดท ารายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทบังหน้า

ภัยคุกคาม

Risk (2): 
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รูปแบบที่ 3 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “บริษัทน าเที่ยว”

กฎหมาย
• พ.ร.บ. น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เน้นก ากับดูแลมาตรฐาน

การให้บริการ และยังไม่มีมาตรการป้องกันปราบปรามการใช้บริษัท
น าเที่ยวเป็นช่องทางการฟอกเงิน

ความเสี่ยงภายในของบริษัทน าเที่ยว
• บริษัทน าเที่ยวมีความเสี่ยงถูกใช้บังหน้าเพื่อขนเงินสดข้ามแดน 

การพาคนไปเล่นการพนัน หรือถูกใช้ในการฉ้อโกงประชาชน
• ผนวกกับปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยมีช่องทางผ่านแดน

มากถึง 97 แห่ง และประเทศเพื่อนบ้านมีคาสโินถกูกฎหมายกว่า 
21 แห่ง ซ่ึงคาสิโนมักเป็นแหลง่ที่ถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน 

จุดเปราะบาง
บริษัทน าเที่ยวในประเทศไทยส่วนมากไม่ได้ถูกใช้เพื่อขนเงิน
ข้ามประเทศ แต่มักถูกใช้บังหน้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ตัวอย่างคดี
บริษัททรานลี่ฯ (ความผิดมูลฐานอั้งยี่)  

▪ ด าเนินธุรกิจน าเที่ยวแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ และมีการเปิดบริษัท
ในเครือกว่า 17 บริษัท เพื่อเลี่ยงการเสียภาษี

▪ การสวมบัตรประชาชนคนไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทย และจ้าง
บุคคลไทยเป็นนอมินรี่วมตั้งบริษัท

▪ การเปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้บัตรประชาชนปลอมและการใช้วิธี
สวมบัตรบุคคลที่เสียชีวิต เพื่อใช้เป็นช่องทางการโอนเงินระหว่าง
บัญชีส่วนตัวและบัญชีนิติบุคคลในเครือ

▪ การแจ้งกรมสรรพากรว่าไม่มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษี ซึ่งคณะผู้วิจัย
ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีส านักบัญชีให้ความช่วยเหลือในการตกแต่ง
บัญชีเพื่อลดภาระภาษี

ภัยคุกคาม

Risk (4) : 
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รูปแบบที่ 4 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “ทรสัต์ต่างประเทศที่ด าเนินการในประเทศไทย”

กฎหมาย
• ไทยยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลทรัสต์ จึงไม่มีหน่วยงาน

ก ากับดูแลที่จะด าเนินการตรวจสอบสถานะของผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สิน (ทรัสต)ี และไม่สามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาของเงินและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้

ความเสี่ยงภายในของทรัสต์ – ลักษณะการจัดการ
ทรัพย์สินแบบทรัสต์
• เจ้าของทรัพย์สิน (settlor) และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

(beneficiary) ไม่ใช่ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตาม
กฎหมาย จึงเป็นช่องว่างให้ผู้ฟอกเงินใช้ทรัสต์อ าพราง
เจ้าของเงินที่แท้จริงหรือผู้รับผลประโยชน์

• ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงิน จึงเป็นจุดเสี่ยงที่ทรัสต์อาจถูก
ใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินของผู้กระท าความผิดได้

• ความเสี่ยงต่ า เพราะทรัสต์ที่จะท าธุรกรรมกับสถาบัน
การเงินต้องถูกเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินขอขอ้มลู
เพิ่มเติม

จุดเปราะบาง

ทรัสต์ – ไม่พบคดีในประเทศไทย แม้คนไทยจะ
นิยมไปจดทะเบียนตั้งทรัสต์ในต่างประเทศก็ตาม

ตัวอย่างของต่างประเทศ – กรณีตัวอย่าง เจ้าของ
เงินที่แท้จริงอาจหานอมินีไปต้ังทรัสต์ โดยระบุให้
ตนเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์
• Placement: เจ้าของเงินท่ีแท้จริง (ผู้กระท า

ความผิด) ใช้ตัวแทนหรือนอมินีจดจัดตั้งกองทรัสต์
โดยระบุให้เจ้าของเงินท่ีแท้จริงเป็นผู้รับผลประโยชน์
ในกองทรัสต์ 

• Layering: ตัวแทนหรือนอมินีท่ีจดจัดตั้งทรัสต์
ให้ทรัสตี (ผู้บริหารกองทรัสต)์ น าเงินในกองทรัสต์ไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไปซื้อหุ้นประเภท
หุ้นไม่ระบุชื่อผู้ถือ 

• Integration: เจ้าของเงินท่ีแท้จริงได้รับผลตอบแทน
จากการกองทรัสต์ ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ใน
กองทรัสต์ตามท่ีระบุในเอกสารจดจัดตั้งกองทรสัต์

ภัยคุกคาม
Risk (6) : 
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รูปแบบที่ 5 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง”

กฎหมาย
• อัตราโทษไม่ได้สัดส่วนกับมูลค่าความเสียหาย เช่น ระยะเวลาที่ถูกจ าคุก 

ท าให้ต้นทุนการกระท าความผิดน้อยกว่าผลประโยชน์ที่อาชญากรได้รับ
• อายุความการด าเนินคดีฉ้อโกงประชาชนมีระยะเวลาจ ากัด ท าให้ไม่

สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดที่หลบหนีคดีได้ 

การก ากับดูแล
• หน่วยงานก ากับดูแลมีอ านาจสืบสวนและสอบสวนซ้ าซ้อน ขอบเขตงาน

ขาดความชัดเจน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี
• ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพชัดเจน / ขาด on stop service เพื่อรับเรื่อง

ร้องเรียนจากการถูกฉ้อโกง

ความเสี่ยงภายในของการเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง – ทรัพย์สินที่ได้จาก
การฉ้อโกงมักถูกน าไปกลบเกลื่อนร่องรอยได้หลากหลายรูปแบบ
• การย้ายเงินออกนอกประเทศ
• การเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิทัล
• การใช้นอมินีเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากการกระท าความผิดแทน

อาชญากร

จุดเปราะบาง

ตัวอย่างคดีบริษัท โอดี แคปปิตอล จ ากัด (ความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชนและอัง้ยี่) 
▪ บริษัท โอดีฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ และเข้ามาด าเนิน

กิจการในไทย (offshore entities) โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
ในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุน
จากส านักงาน ก.ล.ต. และการประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรง
กับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

▪ Placement: น าเงินจากการหลอกลวงประชาชนไปซื้อสลากออมสิน และ
น าสลากออมสินไปใช้ประกันการช าระหนี้ในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับ
ธนาคาร

▪ Layering: น าเงินไปลงทุนเปิดกิจการในไทยเพื่อต่อยอดการกระท า
ความผิดมูลฐาน โดยเปิดร้านขายเพชร รวมทั้งเปิดบริษัท เพื่อน าเงินที่
ได้มาจากการกระท าความผิดปะปนกับเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้
บัญชีของกลุ่มผู้กระท าความผิดเป็นตัวกลางรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากธนาคาร 

ภัยคุกคาม
Risk (1) : 



23

รูปแบบที่ 6 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “องค์กรไม่แสวงหาก าไร”

กฎหมาย
• กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุ่งเน้น NPOs ที่เข้า

ข่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายเป็นหลัก โดยให้อ านาจ
ส านักงาน ปปง. สามารถระงับกิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบหรือสั่งให้ NPOs 
รายงานข้อมูล

การก ากับดูแล 
• ขาดกระบวนการตรวจสอบกรรมการ/ข้อบังคับของมูลนิธิและสมาคม 

การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานและรายงานการเงินของมูลนิธิ
• ขาดการรวบรวมและจัดท าสถิติ NPOs ทั่วประเทศ และยังไม่มีการเปิดเผย

ฐานข้อมูล NPOs ต่อสาธารณชน
• ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายและงบดุลของมูลนิธิ
• การตรวจสอบคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไม่แสวงหาก าไร และการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐยังหละหลวม
• ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและจ านวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยก ากับดูแล 

ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหาก าไรได้ครบทุกแห่ง

จุดเปราะบาง
ตัวอย่างคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และนาย ก. (ความผิดมูลฐานยักยอก)
▪ Placement: การยักยอกเงินฝากจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และน าเงินท่ีได้ สั่ง

จ่ายเป็นเช็คให้แก่มูลนิธิ
▪ Layering: บริจาคเงินหรือที่ดินให้มูลนิธิน าไปลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น 

อาคารบุญรักษา อาหารลูกโลก อาคารมหารัตนวิหารคด
▪ Integration: แม้ว่านาย ก. จะไม่ได้รับเงินจากมูลนิธิโดยตรง แต่จะได้รับประโยชน์

ทางอ้อม เช่น การมีชื่อเสียงหรือการมีบทบาทในวัด สามารถชักชวนคนมาลงทุนได้เพ่ิมขึ้น

ภัยคุกคาม

ความเสี่ยงภายในขององค์กรไม่แสวงหาก าไร
• ประเภทกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีมีอาจจะมีความเส่ียงสูง เช่น องค์กร

ด้านศาสนา เนื่องจากมีเป็นจ านวนมาก และเคยมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
องค์กรด้านการศึกษา และองค์การเอกชนต่างประเทศ เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีมีรายรับ
ต่อหน่วยงานค่อนข้างสูง

• ผู้บริหารหรือกรรมการขององค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีเป็นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กรรมการต่างประเทศที่มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

• การมอบอ านาจอนุมัติหรือการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้บริหารหรือกรรมการเพียงคนเดียว หรือ 
1-2 คน มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตได้ง่าย

• การขาดมาตรการควบคุมภายในและการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
ไม่แสวงหาก าไร เช่น self-regulation หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

Risk (6) : 



24

รูปแบบที่ 7 : ความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่าน “วัด”

กฎหมาย
• ก าหนดให้วัดต้องมีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน แต่มิได้มีการเผยแพร่

ให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่มีการร้องเรียน

ความเสี่ยงภายในของวัด
• วัดมีจ านวนมากกว่า 4 หมื่นแห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้ยาก

ต่อการก ากับดูแล และเสี่ยงถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย
• การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่วัด โดยวัดจะต้องเสนอโครงการซึ่งส านักงาน พศ. 

จะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการ หากการตรวจสอบโครงการที่ยื่น
ขอรับเงินอุดหนุนไม่รอบคอบ อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

• วัดมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ านวนมาก ยากต่อการตรวจสอบแหล่งที่มา
และการใช้จ่ายเงินดังกล่าว

• ความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสในการจัดท าบัญชี การมอบหมายให้ผู้อื่น
จัดท าบัญชีหรือเบิกเงินแทน มีความเส่ียงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน

จุดเปราะบาง

ตัวอย่างคดีเงินทอนวัด กรณีทุจริตเงินอุดหนุนเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
(ความผิดมูลฐานทุจริตในภาครัฐ)
▪ วัดถูกกลุ่มผู้กระท าความผิดใช้เป็นเครื่องมือบังหน้า โดยเป็นทางผ่านรับโอนเงิน 

โดยให้เจ้าอาวาสเสนอโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนและเบียดบังเงินมาเป็น
ของตนเองโดยทุจริต จากข้อเท็จจริง พบว่า วัดสระเกศฯ มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจริง แต่เงินที่ได้ไปไม่ไดไ้ปใช้ในการอุดหนุนการศึกษาโรงเรียน 
แต่กลับน าเงินไปใช้เพื่ออุดหนุนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการใช้เงินผิดประเภท

▪ การตรวจสอบเส้นทางเงินในบัญชีเจ้าอาวาส พบเงินกว่า 130 ล้านบาท และ
ยังพบการโอนเงินให้ฆราวาสอีกจ านวน 69 ล้านบาท (layering)

▪ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของฆราวาสที่รับโอนเงิน พบว่าเป็นเจ้าของ
บริษัทแห่งหนึ่ง แต่กลับใช้ชื่อของแม่บ้านตนเองเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และ
บริษัทแห่งนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื้นที่ให้เช่าภายในวัด

ภัยคุกคาม
Risk (6): (ส่วนใหญ่เกิดในกรณีเงินอุดหนุนจากรัฐ)

หมายเหตุ :วัดแตกต่างจากองค์กรไม่แสวงหาก าไร เนื่องจากวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของวัดมีขึ้นเพื่อการประกอบศาสนกิจให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ไม่ได้มีกิจกรรมหลัก
ในการระดมเงินและใช้เงินเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา ซึ่งแตกต่างจาก “องค์กรไม่แสวงหาก าไร” ท่ีจะต้องมีกิจกรรมหลักในการระดมเงินและใช้เงินทุนเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใด



IV. ข้อเสนอแนะ
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FATF/APG Best practice

ไทย

ข้อเสนอ

VS

ด้านกฎหมาย ด้านอื่นๆ

แนวคิด
เศรษฐศาสตร์
อาชญากรรม RIA: การแก้ไขกฎหมาย



5.1 ผลการประเมินของ APG ตามมาตรฐานของ FATF + Best Practice
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นิติบุคคล 6 รูปแบบท่ีศึกษา ผลการประเมินประเทศไทยตามมาตรฐานของ FATF

1. นิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริง หรือ 
ประกอบธุรกิจบังหน้า

การตรวจสอบตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (beneficial ownership) ของบริษัท ยังไม่ได้ถูกบญัญตัไิว้ในกฎหมายของ
ประเทศไทย

2. ทนายความและนักบัญชี
ประเทศไทย ยังไม่ก าหนดใหท้นายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงผู้สอบบัญชี) เป็นผู้มีหน้าท่ีรายงานธุรกรรม ตาม
มาตรฐาน AML/CTF

3. บริษัทน าเท่ียวและบริษัททัวร์
ไม่ได้ระบุชัดว่า บริษัทน าเที่ยวและบริษัททัวร์มีความเสี่ยงท่ีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน 
แต่ทุกประเทศควรมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ภายในประเทศ เพ่ือด าเนินการจัดท ามาตรการเพื่อป้องกันความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ.

4. ทรัสต์ต่างประเทศท่ีด าเนินการในประเทศไทย
ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มกีฎหมายทรัสต ์ แต่ทรัสต์ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยได้ จึงควรจัดให้ทรัสต์ต่างประเทศ
เหล่านี้มีหน้าท่ีต้องแสดงตน และบริษัทหรือธุรกิจท่ีทรัสต์มาลงทุนควรท าความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD)

5. การเล่นแชร์ท่ีมีการฉ้อโกงประชาชน
ฟอกเงินผ่านการท าธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงนั้นไม่ได้มีการกลา่วถึงใน FATF แต่ค าแนะน าของ FATF ข้อ 3  ระบุว่าการฉ้อโกง
เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานส าหรับการฟอกเงิน ดังนั้น การตั้งธุรกิจหรือการท าธุรกิจขายตรงเพื่อฉ้อโกงจึงเป็นความผิดมูลฐานส าหรับ
การฟอกเงินด้วยเช่นกัน 

6. องค์กรไม่แสวงหาก าไร
ประเทศไทยมีมาตรการก ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก าไรระดับสอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF อยู่ในเร่ืองของกฎหมายขึ้นทะเบียน
และก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม แต่ประเทศไทยยังไม่มีการประเมนิความเสี่ยงองค์กรไมแ่สวงหาก าไรแยกรายประเภทองค์กร 



5.2 ข้อเสนอด้านกฎหมาย (1)
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หน่วยงานก ากับเปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์แท้จรงิ (BO) ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชน (เช่น ทรัสต์ 
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ) : การพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์



ข้อเสนอด้านกฎหมาย (2) - BO
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การยกเลิกหุ้นไม่ระบุชื่อ
ก ากับดูแล ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

- แก้ไข ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ยกเลิก มาตรา 1134, มาตรา 1135, มาตรา 1136, มาตรา 1137
- แก้ไขมาตรา 1138 อนุมาตรา (4) และ อนุมาตรา (5) 

การเพิ่มผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. 

ทนายความ/นักกฎหมาย
และนักบัญชี

แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

บริษัทน าเที่ยว 
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มาตรา 16 กรณีบริษัทน าเที่ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า หากมีรายการน าเที่ยว
ไปประเทศที่มีคาสิโน

ทรัสต์ต่างประเทศที่ด าเนินการ
ในประเทศไทย 

เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยสอดคล้องกบัมาตรฐานการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ในระดับสากล หรือ The FATF Recommendations ควรแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 20 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า



ข้อเสนอด้านกฎหมาย (3) – แชร์ลูกโซ่/NPO
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• คดีฉ้อโกงฯ : เพิ่มบทลงโทษ/ให้อายุความสะดุดหยุดลง คดีฟอกเงินที่มีความเสียหายต่อสังคมสูงมาก โดยเฉพาะแชร์ฉ้อโกง
• NPO : องค์กรที่ไม่ส่งรายงานการเงินต้องมีโทษปรับ



ข้อเสนอด้านกฎหมาย (4) - วัด
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วัด

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ. 2511) 
ออกตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

เพ่ิมเติม ในประเด็นดังต่อไปนี้
ให้วัดติดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด ในป้ายประกาศบริเวณวัดที่

พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ชัดเจน 

วัดแยกอออกจากรัฐ ให้ชุมชนก ากับดูแลตรวจสอบกันเอง

จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการท าบญัชี

กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส 
ส าหรับนิติบุคคล 4 ประเภท

ทบทวนบทบาทของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
รายงานการเงินขององค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ขอขึ้นทะเบียน
เป็นองค์กรสาธารณกุศล

ทบทวนบทบาทของกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท จ ากัด

ภาครัฐ ภาคเอกชน

การก าหนดให้ NPOs ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินบริจาค 
เช่น หากเงินบริจาคมีมูลค่าตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จ ากัด ควรเปิดเผยข้อมูลบริษัท
และรายช่ือผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด



31

5.3 ข้อเสนอด้านอื่น : เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรการ“เชิงป้องกัน” เกี่ยวกับการฟอกเงิน 

1. การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ
• องค์กรไม่แสวงหาก าไร : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “กรมการปกครอง”

- รวบรวมข้อมูลและจัดท าสถิติมูลนิธิและสมาคมทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

- เปิดเผยฐานข้อมูลสถิติมูลนิธิและสมาคม เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

• การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / กรมสอบสวนคดีพิเศษ / ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง”
- ควรมีหน่วยงานหลักรวบรวมข้อมูลและจัดท าสถิติผู้เสียหาย และมูลค่าเสียหายในคดีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

2. รายงานงบการเงิน
• องค์กรไม่แสวงหาก าไร : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “กรมสรรพากร”

- ควรมีบทบาทในการวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี รวมทั้งควรมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

3. การจัดอบรม
• การอบรม KYC / CDD และ BO  : “ส านักงาน ปปง.” สนับสนุนให้สภาวิชาชีพร่วมกับสมาคมธนาคาร จัดอบรม ทนายความ/นักกฎหมาย/นักบัญช/ี
บริษัททัวร์ที่พานักท่องเที่ยวไปบ่อนการพนัน 
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ข้อเสนอด้านอื่น (2)
4. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ

• การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงและผ่านธุรกิจบังหน้า : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” “ประกันสังคม” 
“กรมสรรพากร”

- จัดท าข้อข้อมูลรายช่ือกรรมการของบริษัทว่ามีชื่อซ้ ากันในบริษัทใดบ้าง 

- การตรวจสอบข้อมูลพนักงานของบริษัท

- ตรวจสอบบิลค่าน้ า ค่าไฟ

5. การจัดท า Risk Assessment
• องค์กรไม่แสวงหาก าไร : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “ส านักงาน ปปง.”

- ควรจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง NPOs เพื่อให้หน่วยก ากับสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและจับตาดู NPOs ที่เสี่ยงสูง

• ทนายความและนักบัญชี : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “ส านักงาน ปปง.”
- ควรจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ หรือการให้บริการเพื่อให้ทนายความและนักบัญชีใช้ตรวจสอบลูกค้าที่มี
ความเสี่ยง

• ส านักงาน ปปง. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการฟอกเงิน มีหน้าที่

• รับข้อมูลและจัดท าสถิติที่เกี่ยวกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารที่ฟอกเงิน

• ให้บริการกับหน่วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการตรวจสอบผู้ต้องสงสัย



33

6. การรับค าร้องทุกข์ และด าเนินคดี

• การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” / “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” / “ส านักงาน ปปง.”

- บูรณาการ ศูนย์รับค าร้องทุกข์แบบเบ็ดเสร็จ ระหว่าง DSI และ สตช. (โรงพัก) เพื่อลดต้นทุนการแจ้งความของประชาชน

- จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการกลาง” เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารคดีแชร์ลูกโซ่ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจสืบสวนและสอบสวน  

- ก าหนดให้ส านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ยึดและอายัดทรัพย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (เพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราบ
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49/1)

7. การจัดท า Checklist
• การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงและผ่านธุรกิจบังหน้า : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

- มี Checklist ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (beneficial ownership) 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบนอมินี

ข้อเสนอด้านอื่น (3)



แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (Regulatory impact assessment)
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
คดีฉ้อโกงประชาชน

▪ เพิ่มโทษ/หยุดอายุความ ▪ ต้นทุนส่วนเพิ่มไม่สูง (ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายของเรือนจ า)

▪ ลดจ านวนคดีฉ้อโกงที่มีมูลค่า 
3-4 พันล้านบาท/ปี

▪ บูรณาการศูนย์รับแจ้งความ
เบ็ดเสร็จผ่านโรงพัก

▪ งบประมาณของ สตช. ▪ ลดต้นทุนการแจ้งความของประชาชน 
หลายพันคน

• แก้ไขกฎหมายให้ส านักงาน ปปง. 
เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ยึดและ
อายัดทรัพย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหาย

▪ งบประมาณของ ปปง. ▪ ประชาชนผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินคืน
เต็มเม็ดเต็มหน่วย
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
บริษัทบังหน้า
▪ แก้ไขกฎหมายของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
▪ เพิ่มงบประมาณ/ข้าราชการ

ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนใหม่ปี
ละ 10,000 แห่ง

▪ ลดโอกาสฟอกเงิน (ยังไม่มีสถิติ
บริษัทบังหน้า)

▪ เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ/
ควบคุม

▪ แก้ไขกฎหมายของสรรพากร
เรื่อง การไม่เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐ

▪ ต้นทุนส่วนเพิ่มของกรมสรรพากรต่ า ▪ ลดต้นทุนตรวจสอบของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

▪ ตั้งศูนย์ข้อมูลการฟอกเงินที่
ส านักงาน ปปง.

▪ งบประมาณ/ข้าราชการของ 
ส านักงาน ปปง.

▪ ลดต้นทุนของสถาบันการเงินที่มี
หน้าที่รายงาน

▪ ลดต้นทุนของหน่วยก ากับ

แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (ต่อ)
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
Trust
▪ มีกฎหมายให้บริษัทมหาชนจัดท า

ข้อมูล BO ของ Trust/ trustees และ
แจ้งตลาดหลักทรัพย์

▪ ต้นทุนของบริษัทมหาชนเพิ่มขึ้น ▪ ต้นทุนการตรวจสอบของสถาบันการเงิน/ 
หน่วยก ากับตรวจสอบลดลง

▪ รัฐเริ่มมีข้อมูล trust และ
บริษัทจดทะเบียนใน tax heaven regions

▪ มีกฎหมายให้ตลาดหลักทรัพย์/ บริษัท
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยชื่อ 
trust และบริษัทจดทะเบียน
ใน tax heaven regions 
ต่อสาธารณะ

▪ ต้นทุนส่วนเพิ่ม ต่ ามาก ▪ ลดโอกาสการฟอกเงินของ trust/ 
บริษัทจดทะเบียนใน tax heaven regions

แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (ต่อ)
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
NPO
▪ แก้กฎหมายการเปิดเผยแหล่งเงินทุน 

(ผู้บริจาครายใหญ่)
▪ ต้นทุนของ NPO สูงขึ้น (80,000

แห่ง)
▪ ต้นทุนส่วนเพิ่มของรัฐต่ า

▪ ลดโอกาสการใช้ NPO ฟอกเงิน

▪ แก้ไขกฎหมายของสรรพากรให้
เปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินต่อ
สาธารณะ 

• เฉพาะ NPO ที่ขอยกเว้นภาษีและ
อยู่ในข่ายเสี่ยงสูง

▪ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ NPO

แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (ต่อ)
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
ทนายความ/นักบัญช/ีบริษัทท่องเที่ยวที่พาลูกค้าไปคาสิโนท า KYC, CDD

▪ แก้ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16

▪ ต้นทุนเอกชนสูงขึ้น (จึงต้อง
ก าหนดประเภทธุรกิจ/นิติบุคคล
ที่เสี่ยงสูง เพราะทนายความ/
นักบัญชีมีนับแสนคน)

▪ ธุรกิจเอกชนได้รับความเชื่อถือ
▪ ลดโอกาสฟอกเงิน

แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (ต่อ)
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ประเด็น-แก้ไข Cost Benefit
สภาวิชาชีพ/สมาคมท่องเที่ยว
▪ Option 1:  

self-regulation
▪ ต้นทุนของสภาวิชาชีพ/สมาคม

เพิ่มขึ้น
▪ ทนาย/นักบัญชี/ธุรกิจท่องเที่ยว

เลิกเป็นสมาชิกสภา/ สมาคม

▪ ความน่าเชื่อถือของสมาชิกในสภา/
สมาคม สูงขึ้น

▪ ลดโอกาสการฟอกเงิน

▪ Option 2 : 
ออกกฎหมายบังคับสภาวิชาชีพ

▪ ต้นทุนการบังคับกฎหมายสูงมาก ▪ อาจไม่คุ้มค่า

หมายเหต:ุ ก าลังขอค าปรึกษาจาก สนง. กฤษฏีกา

แนวทางการประเมินความจ าเป็นในการแก้ไขกฎหมาย (ต่อ)



V. ประเด็นระดมความเห็น

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะใด เพราะเหตุใด

2. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้าง

3. ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการศึกษานิติบุคคลทั้ง 6 ประเภท สามารถส่งข้อมูลและความเห็น
เพ่ิมเติมให้คณะผู้วิจัยได้ที่ thantip_sr@tdri.or.th / chanisara@tdri.or.th
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ภาคผนวก
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❖ ส านักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน : ผู้เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ/์ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

ประเด็นท่ีศึกษา ข้อเสนอของคณะผู้วิจัย เหตุผล

ทนายความและนัก
บัญชี

• ส านักงาน ปปง. จัดอบรมการท า KYC / CDD ให้กับทนายความและนักบัญชี • การรายงานธุรกรรมต้องไม่สร้างภาระต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการมากเกินความจ าเป็น

• แบบรายงานต้องไม่ยากและซับซ้อนจนเกินไป

บริษัทน าเที่ยว • ส านักงาน ปปง. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจน าเที่ยวไปยังประเทศที่มีคาสิโน 
ต้องท า KYC/CDD ลูกค้า

• เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของบริษัทน า
เที่ยวที่มีรายการน าเที่ยวไปประเทศที่มีคาสิโน

ทรัสต์ต่างประเทศที่เข้า
มาด าเนินการใน
ประเทศไทย

• ก าหนดให้หน่วยงานด้านทะเบียนนิติบุคคลขึ้นทะเบียนทรัสต์ต่างประเทศที่
ต้องการมาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
• ตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยรายชื่อทรัสต์ต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจ
• ก าหนดให้ธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบข้อมูล

พื้นฐานของทรัสต์ต่างประเทศที่จะเปิดบัญชีหรือให้บริการในประเทศไทย

• การประสานการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐด้านทะเบียนนิติ
บุคคล จะช่วยให้ได้ข้อมูลกับหน่วยงานในต่างประเทศได้หากมี
กรณีที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

การเล่นแชร์ที่มีการ
ฉ้อโกง

• อาจจะพิจารณาให้ส านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ยึดและอายัดทรัพย์ 
และน ามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย

• เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในการสืบสวน
เส้นทางการเงิน

องค์กรไม่แสวงหาก าไร • ควรจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง NPOs 
เพื่อให้หน่วยก ากับสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและจับตาดู NPOs ที่เสี่ยงสูง 

• เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานไปยังหน่วยก ากับดูแล

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอด้านอื่น (1)
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❖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประเด็นที่ศึกษา ข้อเสนอของคณะผู้วิจัย เหตุผล

การฟอกเงินผ่านนิติบุคคล
ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงและ
ผ่านธุรกิจบังหน้า

• มี Checklist ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
(beneficial ownership) 
• จัดท าข้อข้อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทว่ามีชื่อซ้ ากันในบริษัทใดบ้าง 
•พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์

แท้จริง/ผู้กระท าผิดได้ง่ายและรวดเร็ว

• เพ่ือใช้ตรวจสอบ ผู้มีอ านาจในการควบคุมบริษัทท่ีแท้จริง
• เพ่ือมีข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายหากบริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้

ในการฟอกเงิน

❖ กรมสรรพากร

การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลที่ไมม่ี
การประกอบธุรกิจจริงและผ่าน
ธุรกิจบังหน้า

• จัดท าข้อมูลและตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของกรรมการบริษัทท่ีมีรายชื่อซ้ ากัน 
• เพ่ิมบทบาทการวิเคราะห์งบการเงินของนิติบุคคลท่ีเส่ียงสูง และต้อง

มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

• ข้อมูลจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความผิดปกติของเส้นทางการเงิน

องค์กรไม่แสวงหาก าไร • ควรมีบทบาทในการวิเคราะห์งบการเงินของ NPOs โดยเฉพาะกลุ่ม NPOs 
ท่ีมีความเส่ียงสูง รวมท้ังควรมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

• เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญในการตรวจสอบรายงานการเงิน

❖ ส านักงานประกันสังคม

การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลที่ไมม่ี
การประกอบธุรกิจจริงและผ่าน
ธุรกิจบังหน้า

• ส านักงานประกันสังคมต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพนักงานของบริษัท 
กับกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• เพ่ือให้กรมพัฒนาธุรกิจใช้ในการตรวจสอบว่าบริษัทมีการเปิดกิจการจริง 
มีพนักงานของบริษัทจริง มีการจ่ายเงินเดือนจริง และมีการเสียภาษีจริง 
มิใช่เป็นเพียงบริษัทบังหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอด้านอื่น (2)



รายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอด้านอื่น (3)
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❖ สภาทนายความ และสภาวิชาชีพบัญชี

ประเด็นที่ศึกษา ข้อเสนอของคณะผู้วิจัย

ทนายความและนักบัญชี •ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหนึ่งในจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อให้การก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในด้าน
การฟอกเงินมีประสิทธิภาพ
•ก าหนดโทษทางปกครองแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
•ควรมีหน้าที่ในการท า KYC/CDD เพื่อช่วยรัฐตรวจสอบนิติบุคคลและบุคคลที่มคีวามเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

❖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง •ร่วมมือกันจัดท า “ศูนย์ปฏิบัติการกลาง” เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อลดต้นทุนการร้องทุกข์ให้กับประชาชน
โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจในการสืบสวนคดี ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีอ านาจในการสอบสวนคดี

❖ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง •ควรตรวจสอบผู้ประกอบการขายตรง ว่าได้มีการสั่งท าสินค้ากับโรงงานที่ได้มีการแจ้งตอนขึ้นทะเบียนหรือไม่ และควรก าหนดให้
บริษัทรายงานผลประกอบการขายตรงเป็นระยะๆ เนื่องจากจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้เบาะแสล่วงหน้าเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่

❖ ธนาคาร

การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง • เพิ่มบทบาทการ monitor แชร์ลูกโซ่ และเชื่อมโยงขอ้มูลให้กับ “ศูนย์ปฏิบัติการกลาง” ที่จะจัดต้ังโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อป้องกันและระงับเหตุก่อนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง



รายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอด้านอื่น (4)
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❖ กรมการปกครอง

ประเด็นท่ีศึกษา ข้อเสนอของคณะผู้วิจัย เหตุผล

องค์กรไม่แสวงหาก าไร •ควรรวบรวมข้อมูลและจัดท าสถิติมูลนิธิและสมาคมทั่วประเทศอย่างเป็น
ระบบ
• เปิดเผยฐานข้อมูลสถิติมูลนิธิและสมาคม รวมถึงผลการด าเนินงานของมูลนิธิ

และสมาคมเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
•ควรจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรไม่แสวงหาก าไรเพื่อเป็นต้นแบบ

ให้แก่มูลนิธิและสมาคม

• เพื่อลดความเสี่ยงที่มูลนิธิและสมาคมจะถูกใช้เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงิน

❖ องค์กรไม่แสวงหาก าไร

องค์กรไม่แสวงหาก าไร • ควรมีการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (good governance) ที่เป็นสากล 
• ควรเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินต่อหน่วยงานก ากับดูแล 

• เพื่อลดความเสี่ยงที่องค์กรไม่แสวงหาก าไรจะถูกใช้เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงิน

❖ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรเสริมสร้างความศรัทธาของประชาชนต่อพระพุทธศาสนา

วัด • จัดหาหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาด าเนินการช่วยวัดแต่ละแห่งในการจัดท าบัญชีวัด 
• ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินวัดต่อสาธารณะ ทั้งงบอุดหนุนของรัฐ รายได้/เงินบริจาค ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน พศ. 
• ส านักงาน พศ. อาจประเมินผลการด าเนินงานของวัดในโครงการที่ผ่านมา รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินในโครงการ

ดังกล่าวว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาการอนุมัติเงินอุดหนุนต่อไป


