
โครงการอบรม เร่ือง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม  2563 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

**ค าชี้แจง** 
1. โปรดจ าล าดับที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน 
2. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไม่มี  
   แจกในวันอบรม) 

ฟร!ี อาหารกลางวัน 
** ไม่สามารถรับสมคัรอบรมหน้างานได ้ต้องขออภัยในความไมส่ะดวก ** 



ล าดับ ล าดับ
1 นางสาว กชพร ฤทธิไธสง 28 นางสาว กาญจนา สิงห์ซอม
2 นางสาว กนกรัตน์ ค้าขาย 29 นาง กาญจนา สุราวุธ
3 นางสาว กนกรัตน์ ภูษิตชัยสกุล 30 นางสาว กิ่งฟ้า คู่ทรัพย์บรรชัย
4 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติศักด์ิทวี 31 นาย กิตติ กิตติเจริญเกียรติกุล
5 นางสาว กมลทิพย์ ต้ังปทุม 32 นาย กิตติคุณ ทัฬหิกรณ์
6 นางสาว กมลพร พิทักษ์ชาติวงศ์ 33 นาย กิติศักด์ิ จิระโณทัย
7 นางสาว กมลมาศ หนูโต 34 นาย กิติสุพัฒน์ เรืองด า
8 นางสาว กมลวรรณ กุลทนันท์ 35 นางสาว กีตาพันธ์ บุญเที่ยง
9 นางสาว กรกมล อาจปรุ 36 นาง กีรติ ชาญศิริวิริยกุล
10 นางสาว กรรณิการ์ ศรีใส 37 นางสาว กุลชลี ด่านกิตติ
11 นางสาว กรรณิการ์ สุภาพพันธ์ 38 นางสาว เกศกนก เจริญผล
12 นางสาว กริชวรรณ ชาญหัตถกิจ 39 นาง เกศรินทร์ ลีลายุทธ์โท
13 นาย กฤตย์วริทธิ์ ภูเจริญญาณวิชา 40 นางสาว เกศินี ทาตะรัตน์
14 นาย กฤษฎา จุติมงคลกุล 41 นาย เกียรติชัย เจาวัฒนา
15 นาง กฤษลภาภัทร จันทร์เมฆา 42 นาย โกสินทร์ วิระพรสวรรค์
16 นางสาว กัญญ์กณัฐ อมรภรเสฏฐี 43 นางสาว ขวัญชนก จีระกุล
17 นางสาว กัญญ์ปภัส อุดมธรรมโพธิ์ 44 นางสาว ขวัญพิชชา เครือทอง
18 นาง กัญญา สุทธมนัสวงษ์ 45 นาย เขมกร สินส่งเสริม
19 นางสาว กัญญาณัฐ ราชบัณฑิต 46 นาย เขมณัฎฐ์ กุลทรัพย์วรกิจ
20 นางสาว กัญญาภัทร ต่วนใจ 47 นางสาว ไข่มุกด์ แจวสกุล
21 นางสาว กัญณภัทร นิ่มมณี 48 นาย คงสิทธิ์ สังขรักษา
22 นาง กัลยกร วีรภัทรา 49 นางสาว คณางค์ ปฏิปทาพานิชย์
23 นางสาว กัลยา เดชสกุลรัตน์ 50 นางสาว คณิสรา เขมพิมุก
24 นางสาว กัลยา โต๊ะทอง 51 นาย คมสัน พร้อมชัยยาพร
25 นาง กัลยา สโมสร 52 นาง จณัญญา เทียนวิชัย
26 นางสาว กาญจนา คัมภิรานนท์ 53 นางสาว จตุพร ไหวพริบ
27 นางสาว กาญจนา วรรณศิริศรี 54 นาย จตุรัตน์ แก้วโกวิท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  9  มกราคม  2563
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  9  มกราคม  2563
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
55 นางสาว จรรยาพร เล็กรุ่งเรืองกิจ 82 นางสาว จิรัชญา ไร่พิมาย
56 นางสาว จรัสรัชฎ์ จิวสิริวงส์ 83 นางสาว จิรัชยา สัคคทัศนวงศ์
57 นางสาว จรินทร ศักด์ิบัวทอง 84 นางสาว จิราภรณ์ เกิดสุวรรณ์
58 นางสาว จรีพรรณ จิรแพศยสุข 85 นางสาว จุฑาภรณ์ ปานพรหม
59 นาง จันทร์ฉาย เทพาค า 86 นางสาว จุฑามาศ อุดมคณะ
60 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวานบุตร 87 นางสาว จุฑามาส หนาดค า
61 นางสาว จันทร์มณี วรุณธรรม 88 นางสาว จุฬารัตน์ รอดนุช
62 นางสาว จันทร์ศรีเนตร มณีฉาย 89 นางสาว เจนจิรา ภิริรักษ์
63 นางสาว จารุนันท์ หวังผล 90 นาย เจียดฉพร บุญรักศรพิทักษ์
64 นาง จารุรัตน์ มธุรีกรณ์ 91 นาย ฉัตรวรวัตต์ิ ตัณฑวนันท์
65 นางสาว จารุวรรณ สุขุตมตันติ 92 นาย ชญาภัทร แก้วเนตร
66 นางสาว จิดาภา เพิ่มพูล 93 นาง ชญาภา บัวงามวิสุทธิ์
67 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต 94 นางสาว ชฎาพร สีสัย
68 นาง จิตรรัตรดา อังคุณดี 95 นางสาว ชนกภัทร์ รุ่งเรือง
69 นางสาว จิตรานุช หนูแดง 96 นาย ชนพัชร์ ต้ังโคมแสงทอง
70 นางสาว จิติกาญจน์ บุญชะนะ 97 นาง ชนัญญา พงษ์สุวรรณ
71 นางสาว จินดา พ่วงสุข 98 นางสาว ชนากานต์ ศิริธนะ
72 นาง จินดามณี รัตนตรัยภพ 99 นาง ชนิดา ศรีสุข
73 นาง จินดารัตน์  มานิตย์กุล 100 นางสาว ชนิศา ล้อทองพานิชย์
74 นางสาว จินตนา กาญจนกุลพงศ์ 101 นาง ชมนาด ค าประยูร
75 นาง จินตนา กิตติวัชราพงษ์ 102 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ
76 นาง จินตนา อารยชัยชาญ 103 นางสาว ชมพูพรรณ นาคใจเสือ
77 นาง จินตนา ภู่ทอง 104 นางสาว ชมภิกา ภาคปิยภาณุวัตร
78 นางสาว จิรกานต์ พิทักษ์เสมากุล 105 นาย ชยพงศ์ อมรศรีสิน
79 นาย จิรชาติ พลอยบ้านแพ้ว 106 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ มีมา
80 นาง จิรวรรณ แต้วโคกสูง 107 นาง ชลกรจรรยพัชร รวยทรัพย์
81 นางสาว จิระณา จูเลิศตระกูล 108 นางสาว ชลดา เลขสัมฤทธิ์



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่  9  มกราคม  2563
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
109 นางสาว ชลธิชา ชวศิริกุลฑล 136 นางสาว ณัฏฐิชา หล าค า
110 นาง ชลลัดดา กิจประยูร 137 นางสาว ณัฐกานต์ บุณยะนิวาศ
111 นาง ชลาลัย สุขสถิตย์ 138 นาย ณัฐกิจ รับสมบัติ
112 นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์ 139 นาง ณัฐกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

113 นางสาว ชัญญนัษฐ์ อภิรักษ์ขจรเดช 140 นางสาว ณัฐชญา จันทร์ฝ่าย
114 นาย ชัยยา ภักด์ิวิไลเกียรติ 141 นางสาว ณัฐชานันท์ สุขีบท
115 นาย ชาญวิทย์ รัตนะโสภณชัย 142 นางสาว ณัฐฐา วรศิลป์ชัย
116 นางสาว ชานีญา ศิริพานิช 143 นาง ณัฐธิกา ดีโพ้ง
117 นาง ชาริศา วงศ์เกล็ดนาค 144 นางสาว ณัฐพร พรมยะดวง
118 นางสาว ชุติมา จินดาวงษ์ 145 นางสาว ณัฐพิมล พรอนันต์สกุล
119 นางสาว โชติรส เปรมสวัสด์ิ 146 นางสาว ณัฐวิภา แก่นสังข์
120 นางสาว ญาณิศา ด้วงสงค์ 147 นางสาว ณัทชรีย์ อุปรัง
121 นาย ฐาปกรณ์    โคตรมี 148 นาง ณาตยา จอนเข็ม
122 นางสาว ฐิณัฐวรรณ ฐาปนานุพงศ์ 149 นางสาว ณิชมน จิตต์พึ่งธรรม
123 นางสาว ฐิตารีย์ วสุนธราจิรโชติ 150 นางสาว ณิชามล อ่วมภมร
124 นาง ฐิติพรรณ หลงรัก 151 นาง ดลพร หอมนิยม
125 นาง ฐิติภรณ์ สีมันตร 152 นางสาว ดวงกมล ภาคสัมพันธุ์
126 นางสาว ณพรี ยงสวัสด์ิธนากร 153 นางสาว ดวงแก้ว พรศิวนาถ
127 นาย ณภัทร แก้วสุรินทร์ 154 นางสาว ดวงจันทร์ ว่องไวตระการ
128 นางสาว ณภัทร ตรัยรัตนทวี 155 นางสาว ดวงจันทร์ สุขมา
129 นางสาว ณภัทร สิงห์ธรรม 156 นางสาว ดวงจันทร์ อัตเนย์
130 นางสาว ณภัสศรันย์ คงคาน้อย 157 นางสาว ดวงใจ จ าเริญรัตนกุล
131 นางสาว ณวพรรณ สายสมยา 158 นางสาว ดวงใจ ต่อทรัพย์สิน
132 นาง ณัชริน ไกรด ารงชัย 159 นางสาว ดวงใจ ทวีกิจเสถียร
133 นางสาว ณัชรี รัตนเสน 160 นางสาว ดวงเดือน ศรีว่องไทย
134 นาง ณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ์ 161 นางสาว ดวงพร มโนลม้าย
135 นางสาว ณัฏฐ์รญา ฐาปนานุพงศ์ 162 นางสาว ดวงรัตน์ ตระการวัฒนกุล



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “เร่ิมต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
163 นางสาว ดารณี น้อมจิตเจียม 190 นาง ทิพาพร พงษ์คุ้มภัย
164 นางสาว ดารณีพัชร์ แจ้งกล่ัน 191 นาง ทิพาพร สุดจิตร์
165 นางสาว ดารุมาส พงษ์วันนา 192 นาย ธงชัย อธินฤมิต
166 นางสาว ดาวเรือง จ าปาเงิน 193 นาย ธงชัย โสภณศิริกุล
167 นางสาว ดุจลัดดา ทองทิพย์ 194 นาย ธนกรณ์ แสงเจริญ
168 นางสาว เดือนเพ็ญ บารมีรัตนชัย 195 นาย ธนเทพ ชมสูงเนิน
169 นางสาว ตรีทิพย์นิภา เตชะเพิ่มผล 196 นาย ธนพงศ์ จริยสุทธิศิริ
170 นางสาว ตัทธิตา ผาพิมูล 197 นาย ธนพงศ์ เจริญวงศ์ฤกษ์
171 นางสาว เตือนใจ พิทยาเธียรอนันต์ 198 นาง ธนพร วงศ์วิลาสชัย
172 นาย ไตรรัตน์ รัตนานันท์ 199 นางสาว ธนพร ศรแจ่ม
173 นางสาว ถนอมขวัญ นวลคล้าย 200 นาง ธนพร อัศวชัยสิทธิกุล
174 นางสาว ถนอมทรัพย์ เจริญคุณวิวัฏ 201 นาย ธนพล ตรัยรัตนากร
175 นางสาว ถนอมนวล สุขแถม 202 นาย ธนวรรษ บัวเจก
176 นางสาว ทวีพร บุญญะฤทธิเดช 203 นาย ธนะชัย องค์ธนะสุข
177 นาย ทศพร ม่วงพิกุลทอง 204 นาย ธนะพุฒ องค์ธนะสุข
178 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 205 นาย ธนิท อมรรัตน์พิพัฒน์
179 นาย ทสีทรัพย์ ทาริยา 206 นาย ธรรมนูญ เส็มสัน
180 นาย ทองสุข พันธ์พรหม 207 นาย ธวลธรรม บุญยฤทธิ์
181 นางสาว ทักษิณา การโชค 208 นางสาว ธัญญารัตน์ จตุนารถ
182 นางสาว ทัตชญา หาญชนะพล 209 นาง ธัญญารัตน์ ทิวะเจริญโรจน์
183 นาย ทัตเทพ พิทักษา 210 นางสาว ธัญยธรณ์ อิสริยาจรัสกุล
184 นางสาว ทับทิม นุชอุดม 211 นางสาว ธัญรชนก รอดส าคัญ
185 นางสาว ทัศนีย์ ธนสิทธิส์มบูรณ์ 212 นางสาว ธัญวรัตน์ ชนะสิทธิ์
186 นางสาว ทัศนีย์ พันธุน์้อย 213 นางสาว ธันฐภัทร์ ตรีธรรมโรจน์
187 นางสาว ทัศนีย์ ลาดกระโทก 214 นางสาว ธันยพร กล่ันไพรี
188 นางสาว ทิพวรรณ นิลบุตร 215 นางสาว ธันยาพร กาขาว
189 นางสาว ทิพวรรณ รักสนิทสกุล 216 นางสาว ธารารัตน์ นาคะเกษียร
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217 นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์ 244 นาง นัฏฐาพร หลิว
218 ดร. ธีรทร วัฒนกูล 245 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
219 นางสาว ธีรนุช กิจพูนวงศ์ 246 นาง นันท์นภัส วิชาโคตร
220 นาย ธีระศักด์ิ ตรีเดช 247 นางสาว นันทนา สัมมาประดิษฐ์
221 นางสาว ธีราพร ดีศิริ 248 นางสาว นันทนา สุขวงค์
222 นาย นครินทร์ ชินสมัย 249 นาง นันท์ปภัทร์  อตินนท์อธิพร
223 นาง นงนุช ธเนศธาดา 250 นางสาว นันทวรรณ วรมงคลชัย
224 นางสาว นงนุช ศิริจันทร์ 251 นาง นันทา ขยัน
225 นางสาว นงลักษณ์ คงเสรีพงศ์ 252 นางสาว นันทิดา ดิลกวรโชติ
226 นาง นพพิมาน ธรรมเกษรม 253 นาง นันทินี ฉัตรชยานุสรณ์
227 นางสาว นภัทร พงษ์ประณิธิ 254 นางสาว นันรินทร์ จิรธนินขจรศิริ
228 นางสาว นภัสสรา พิพัฒน์เยาว์กุล 255 นางสาว นัยนา ยานะวิมุติ
229 นาง นภาพร ประกฤติกรชัย 256 นางสาว นาตยา ชุ่มใจ
230 นางสาว นภาพร ลักษณะวิเชียร 257 นางสาว น้ าผ้ึง พรมทุ่ง
231 นางสาว นรมน ทองปอนด์ 258 นางสาว น้ าฝน อมรประเสริฐศรี 
232 นาง นรมนกร รักกลัด 259 นางสาว นิตยา ตันติกุลรังสี
233 นางสาว นริกานต์ เหมันต์ 260 นาง นิตยา น้อมสวัสด์ิ
234 นาย นรินทร์ ชาญโลหะการกิจ 261 นางสาว นิตยา เย็นสุข
235 นางสาว นริศรา ปุระสิริ 262 นาง นิตยา อินทรวิมล
236 นางสาว นรีรัตน์ ฟองอ่อน 263 นาง นิตยาภรณ์ ตันกูล
237 นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม 264 นาย นิพนธ์ นาครัชตะอมร
238 นาง นฤมล กันติพงศ์พิพัฒน์ 265 นางสาว นิภาพร วงค์ทองจันทร์
239 นางสาว นลินี ธีระวรัญํู 266 นางสาว นิรมล จิรสุขานนท์
240 นางสาว นวลพรรณ ปิติธรรม 267 นางสาว นิรมล อินรุ่ง
241 นางสาว นวลอนงค์ เจริญต้นภูบาล 268 นาง นิศา ใจพรมเมือง
242 นางสาว นัชชา เตชะวัชราภัยกุล 269 นาง นิศากร สุขพิสิษฐ์
243 นาง นัฏฐ์ภัสสร มณีพงษ์ 270 นางสาว นิสุดา อดทนการ
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271 นางสาว นิอร ใยบัว 298 นาง ประภัสสร ทองพลับ
272 นาย นุกูล ยอดดวงใจ 299 นางสาว ประภาศรี สังขรักษา
273 นางสาว นุชจรี ระดาฤทธิ ์ 300 นาย ประมวล คชรัตน์
274 นางสาว นุชจรี สันติเวส 301 นางสาว ประยงค์ เชื้อแก้ว
275 นางสาว นุชนาถ ประภาพรวรกุล 302 นาย ประวิทย์ วนพงษ์รุ่งเรือง
276 นาง นุชรี ชูศรี 303 นาย ประสิทธิ์ มิ่งอารีวาณิช
277 นางสาว นุสรา หลีเหล็บ 304 นาย ประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล
278 นาง บังอร เพ็ชรน้ าเขียว 305 นาย ประสิทธิ ์ วรกิติคุณวัฒน์
279 นาง บังอร สิงห์น้อย 306 นาย ประเสริฐ บุญศรี
280 นางสาว บุญนิศา สุขิโต 307 นางสาว ปราณฤาทัย บุญเพ็ง
281 นาง บุญพันธ์ กองค า 308 นาง ปราณีต ทรงมีชัย
282 นาง บุญเมือง เจียรวัฒกะ 309 นางสาว ปรานต์ รัณห์วาลา
283 นาย บุญยืน อิงคเวทย์ 310 นางสาว ปรานต์ธีรา สุธีระ
284 นาย บุญเลิศ อิงคเวทย์ 311 นาย ปราโมทย์ ทรัพย์วิริยะกุล
285 นาย บุญสืบ ด่านเทิดศักด์ิ 312 ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์  สุขดี
286 นางสาว บุณยนุช กฤษฎีรัตนมณี 313 นาง ปรารถนา นามกิ่ง
287 นางสาว บุศรินทร์ ธัญอนันต์กูล 314 นางสาว ปริญญา สวัสดิชัย
288 นางสาว บุษบาวรรณ หงส์ศิลาทอง 315 นางสาว ปริษา สิทธิกรกมน
289 นาง บุษรา มาตรสิทธินนท์ 316 นางสาว ปรี อุดมวิทยาธีธัช
290 นางสาว เบญจภรณ์ แก้วทองค า 317 นาย ปรีดา พุทธิอาภาอนวัช
291 นางสาว ปทุม แสงอรุณ 318 นาง ปรีเปรม ข าโสภา
292 นาง ปภัชญา สุนทรอ าไพ 319 นางสาว ปวงพร ทับวิเชียร
293 นาง ปภัสสร ศิลปานิสงค์ 320 นางสาว ป๎ทมา หลวงพรหม
294 นางสาว ปภาดา ปุณบุตร 321 นาง ป๎ทมาวดี พรหมจันทร์
295 นาย ประกฤษฎิ์ ติโลกะวิชัย 322 นางสาว ปาริชาติ เจริญท้าว
296 นาย ประจิณ ป๎้นแจ่ม 323 นาง ปาลิดา อมรสวัสด์ิวัฒนา
297 นาย ประพัฒน์ ต้ังตระการพงษ์ 324 นางสาว ปิยฉัตร แก่นภักดี
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325 นางสาว ปิยมน วรมงคลชัย 352 นางสาว พัชรา พิรโรจน์
326 นาง ปิยะนุช เฮิลเก 353 นางสาว พัชราภรณ์ ผู้สัมฤทธิเ์ลิศ
327 นางสาว ปิยะวรรณ จันทรโพธิ์ 354 นางสาว พัชรินทร์ เหลืองรุจินันท์
328 นางสาว ปุณยนุช หรเวชกุล 355 นางสาว พัชรี ขวัญยืน
329 นางสาว เปรมจิตร ประสงค์ดี 356 นางสาว พัฒนา ภูมิโชติ
330 นาง เปี่ยมนุช สุขธ ารงกุล 357 นางสาว พาณี เรืองรัตน์วณิชยา
331 นางสาว ไปรญาร์ แถลงกิจ 358 นางสาว พิกุลฉัตร พิจารณ์จิตร
332 นางสาว ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 359 นางสาว พิชญ์สิณี เอื้ออมรวนิช
333 นางสาว พจนาวรรณ ชูเชิด 360 นางสาว พิชญาภา พิมพ์เพ็ง
334 นาง พนัชกร พัฒนวศิน 361 นาย พิเชฐ แซ่ต้ัง
335 นาย พนัส เอี่ยมศิริ 362 นางสาว พินิจพร ภูยาดาว
336 นางสาว พเยาว์ โสหา 363 นาย พิพัฒน์ โอวาททัศนีย์
337 นางสาว พรญาณพรหม ทรัพย์โชติวรกุล 364 นางสาว พิมเงิน ฉิมพิภพ
338 นางสาว พรทิพย์  เอื้อวนาป๎กษา 365 นางสาว พิมใจ อินทวงศ์
339 นางสาว พรพณิตตา ศรีทอง 366 นางสาว พิมพ์ใจ ศรีสุดดี
340 นางสาว พรพรรณ พระชัย 367 นางสาว พิมพ์พรรณ จันทรัตติยากานต์
341 นาง พรพรรณ สายสืบ 368 นางสาว พิมพิชชา ลิขิตรัตนไพบูลย์
342 นางสาว พรพิมล เท่ากล่ิน 369 นาง พิศมัย ไชยมงคล
343 นางสาว พรพิมล เอี่ยมเสริมศรี 370 นาง พีจินดา เอี่ยมสอาด
344 นางสาว พรเพ็ญ แซ่ต่ัง 371 นาย พีรพัศ ชัยวิทิตวาณิชย์
345 นาย พรรณเชษฐ์ สีนอง 372 นางสาว พีรภาว์ ธีรเจริญทรัพย์
346 นางสาว พรรณา พจนามงคลกุล 373 นางสาว พีรัตน์ ใจแปง
347 นางสาว พรรพินทร์ กิตติจารุวัฒนกุล 374 นางสาว พูนศรี ผลพานิชเจริญ
348 นางสาว พวงเพชร แสงสว่าง 375 นาย พูนศักด์ิ ศรีดี
349 นางสาว พัชร์ณัฏฐ์  สิงสุพรรณ 376 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
350 นางสาว พัชรนันท์ มหาศักด์ิพงศ์ 377 นางสาว เพชราวรรณ์ ต้ังสิทธิธรรม
351 นางสาว พัชรา เบญจวรกุล 378 นาง เพชรี ศรีสว่าง
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379 นางสาว เพ็ญพิมล ชื่นสงวน 406 นาง มิ่งกมล ธานี
380 นางสาว เพลิน ปานประชา 407 นาย มุ่งมิ ชั้นไพบูลย์
381 นาย ไพบูลย์ นนท์ชะสิริ 408 นางสาว เมธินี ด าดี
382 นางสาว ไพรสุดา ปานเพียร 409 นางสาว ยุพา พงศาสนองกูล
383 นาย ไพรัช เศวตกิติธรรม 410 นางสาว ยุพาภรณ์ เดชะศิริ
384 นางสาว ภคภรณ์ ศรีวิลัย 411 นางสาว ยุพาวดี ยิ้มขลิบ
385 นางสาว ภควรรณ พิมโคตร 412 นางสาว เยาวนารถ นพไพบูลย์รัตน์
386 นางสาว ภัคจิรา สัมมาเมตต์ 413 นางสาว เยาวพา พลเพ็ชร
387 นางสาว ภัณฑิลา จงมณีสุวรรณ 414 นางสาว เยาวลักษณ์ ล้ิมโยธิน
388 นางสาว ภัทร์ณิศา ตันติพุทธานนท์ 415 นางสาว รฐดา วริศาภรณ์
389 นางสาว ภัทรพร บุญฤทธิ์ 416 นางสาว รดา ดาราราช
390 นางสาว ภัทราญรินทร์ สุขส าราญ 417 นางสาว รภัสนันท์ ธีรรัตนวงศ์
391 นางสาว ภัทราวดี ประเสริฐนิกรกุล 418 นางสาว รสริน ส าอางค์
392 นางสาว ภัทรินทร์ อมรธรรม 419 นาง รสสุคนธ์ ตรีเดช
393 นาย ภาคิน เจนวิทยายศ 420 นางสาว รักษ์สิปางค์ ทิพย์บุรี
394 นาย ภาณุ อรรถวิทย์ก าธร 421 นาย รังสรรค์ ศานติบูรณ์กุล
395 นาย ภาธร บุญมาเลิศ 422 นางสาว รัชชพร ว่องวิทยสกุล
396 นาง ภาสินี คูประเสริฐกุล 423 นาง รัชนี ชูตินันทน์
397 นางสาว มณฑิรา ช่วยรัมย์ 424 นาง รัชนี รุ่งแสงทอง
398 นางสาว มณี โชคป๎ญญากุล 425 นางสาว รัชนี สายพานิชย์
399 นางสาว มธุวดี เลิศวัลลภาชัย 426 นาง รัตนา ข าสกล
400 นาง มนต์ภัสสร จันทรัตน์ 427 นางสาว รัตนา อุณหกาญจน์กิจ
401 นาง มนถวิล พันพฤกษ์ 428 นางสาว รัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
402 นางสาว มนศิริ ธีรวโรดม 429 นางสาว รัศมีแข ชาญพรมราช
403 นาง มนักษร การีสรรพ์ 430 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา
404 นางสาว มัณฑนา โหงกุล 431 นาง ราตรี ใจยืน
405 นางสาว มาลินี การุณรังษีวงศ์ 432 นางสาว ราตรี บุญอุย
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433 นางสาว ราตรี สรรพการพาณิช 460 นาง วรรณวนัช ดีสมโชค
434 นางสาว ร่ืนฤดี ปล้ืมใจ 461 นาง วรรณวลี ก าเนินดวง
435 นาย รุ่ง มหาวรรณ์ 462 นางสาว วรรณา เข็มเพ็ชร์
436 นางสาว รุ่งทิวา หาญสวัสด์ิ 463 นางสาว วรรณิภา ทาทอง
437 นางสาว รุ่งนภา พรอินทร์ 464 นางสาว วรรณี พร้อมชัยยาพร
438 นางสาว รุ้งนภา บุญมาศ 465 นางสาว วรรธณา สินศิริ
439 นางสาว รุ่งรัตน์ พจน์ธนมาศ 466 นาย วรวิทย์ อาจาริยานนท์
440 นางสาว รุจิรา ยอดศิริ 467 นางสาว วรัญญา วีระกังวานกุล
441 นางสาว เรียม ค าป้อม 468 นาง วรัญญา อรรถวิทย์ก าธร
442 นางสาว ลภัสรดา แก่นสาร 469 นางสาว วรัญญา อาชวรัตน์ถาวร
443 นางสาว ลักขณา นนทา 470 นางสาว วรัฐา เขมะวงศ์
444 นางสาว ลักษณานันตท์ เปรมอนันต์ 471 นางสาว วราพรรณ เลิศกังวาลไกล
445 นางสาว ลัคนา กวินกิจจาพร 472 นาง วราภรณ์ โพธินาม
446 นาง ลัดดาวรรณ โตเจริญ 473 นางสาว วราภรณ์ ยศวิชัย
447 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันรอด 474 นางสาว วรารัตน์ ตรงน าชัย
448 นางสาว ลัดดาวัลย์ พลพรพิสิฐ 475 นางสาว วฤณพร ล้ิมภคเลิศ
449 นาย วงศ์ธรรม จักรอิศราพงศ์ 476 นางสาว วลัยพร หงษ์ประพันธ์
450 นาย วชิระ อิ่มสูงเนิน 477 นางสาว วัจนา สกุลบงกช
451 นางสาว วณัฐิสินันท์ เฉลยวรรณ 478 นาง วัชราพร บัญชาพันธกุล
452 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุว์ุฒิภิญโญ 479 นาง วัชรี วัชระสีมานันท์
453 นาง วนัตชฎา  ด าเนินสวัสด์ิ 480 นาย วันชัย จรรยาฐิติกุล
454 นางสาว วนันสิริ สุขสถาวรพันธุ์ 481 นางสาว วันทนา เถามุ้ย
455 นางสาว วนิดา ปรีดานรวุฒิ 482 นางสาว วันเพ็ญ งามเสถียร
456 นางสาว วนิดา อ านาจเรืองไกร 483 นางสาว วารุณี วงศ์รัตน์
457 นาง วรนุช มลิจารย์ 484 นาย วาศิษฎ์ นุตวัฒน์
458 นางสาว วรรณเพ็ญ ก าบุญเลิศ 485 นางสาว วาสนา มิ่งมาลัยรักษ์
459 นาง วรรณภา ศุภมิตร 486 นางสาว วาสินี ทองเงิน
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487 นางสาว วิกานดา หมั่นเรียน 514 นาง ศศิวิมล เอี่ยมวิริยะพงษ์
488 นางสาว วิจิตรพร เขียวแดง 515 นางสาว ศาลินา สันติพิทักษ์
489 นาย วิชัย สุธิราธิกุล 516 นางสาว ศิชญาพัชร์ บุญโศภิษฐ์
490 นาย วิชิต ฉัตรพิริยกุล 517 นางสาว ศิญาภัสร์ ชาติกีรติยาภัสร์
491 นาง วิชุลดา รุ่งโพธิท์อง 518 นาง ศิทธินี มานะกิตติ
492 นาย วิทูร พงษ์พิทักษ์ 519 นางสาว ศิรัญญา ปิดนุ้ย
493 นาง วิมลรัตน์ ฉลาดรักษา 520 นางสาว ศิราพร อาณัติยาจิณ
494 นาง วิมลรัตน์ แสนอินยศ 521 นาย ศิริ สิงห์คนอง
495 นางสาว วิรินญา บุญธรรม 522 นางสาว ศิริจันทร์ ดีไพบูลย์
496 นางสาว วิลาวรรณ ไชยชุมภู 523 นางสาว ศิริจันทร์ ตัณฑเวชกิจ
497 นางสาว วิลาวัณย์ พงโศธร 524 นางสาว ศิริจันทร์ แสนทวีสุข
498 นางสาว วิลาวัลย์ พรหมน้อย 525 นางสาว ศิริญาพร วิภูษิกุล
499 นาง วิไล นิยมค้า 526 นางสาว ศิริพร มงคลเด่ียวเจริญ
500 นาง วิไลพร ธีรนาคนาท 527 นางสาว ศิริพร วัดเล็ก
501 นาง วิไลวรรณ อาจาริยานนท์ 528 นาง ศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ
502 นาย วิวัฒน์ สีลาเขตต์ 529 นางสาว ศิริรัตน์ พาชะยะตระกูล
503 นาง วิสาสินี ป้องพันธ์ 530 นาย ศิริวงศ์ เจนกุลนิษฐ์
504 นาย วิสิษฐ สิริทรัพย์วงศ์ 531 นางสาว ศิริวรรณ ขาวดอกไม้
505 นาง วีณา แย้มพราย 532 นาง ศิริวิมล บุญญศิริวัฒน์
506 นาง วีรภา หมอเอก 533 นางสาว ศิโรธร ศรีทอง
507 นาย วีระศักด์ิ จันทรจิรวงศ์ 534 นาย ศุภกร โกมุทานนท์
508 นางสาว แววตา เกตุเพ็ชร 535 นาย ศุภชัย กิจพันธ์ศิริกุล
509 นางสาว ศรัญญา สมทรัพย์ 536 นางสาว ศุภางค์รัตน์ ม่วงสิงห์
510 นาง ศรีนวล ควรพิบูลย์ 537 นาย เศรษฐวัขร มหาเมฆทัศนีย์
511 นางสาว ศรีมาย หงษ์เลิศเทวา 538 นางสาว สดใส อัศวุตมางกุร
512 นางสาว ศศวรรณ์ วรโชติพงศ์พันธ์ 539 นางสาว สมขวัญ กิจล ามี
513 นางสาว ศศิเกษม แก้วมณี 540 นางสาว สมจิตร ป๎ญญาเดชกุล 
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541 นางสาว สมใจ พจนเมธา 568 นาง สาวิตรี สร้อยจักร
542 นางสาว สมใจ แสงทองสกุลเลิศ 569 นาย สิงหาสณ์ เกษรคุปต์
543 นาย สมชาติ ฉัตรชัยด ารง 570 นาย สิทธิพร ปริกัมศีล
544 นาย สมชาติ พัฒนกิจจารักษ์ 571 นาง สินีนาฎ บุญมั่นภราดร
545 นาย สมชาย จันทร์ศร 572 นางสาว สินีพร ดีศิริ
546 นาย สมชาย เหลืองพงศ์รัตน์ 573 นางสาว สิปวรรณ อาจาริยานนท์
547 นางสาว สมบัติ เกตุฐิน 574 นางสาว สิริกร กุมภรัตนมงคล
548 นางสาว สมพร อาจป๎กษา 575 นางสาว สิริจิต โพธิท์องนาค
549 นาง สมร เทพมังกร 576 นางสาว สิริยา สิริมานุวัฒน์
550 นางสาว สมฤดี จตุรภากร 577 นางสาว สิริวรรณ วงศ์วศวัฒน์
551 นางสาว สมฤดี สินสาธิตสุกุล 578 นางสาว สุกฤตา อนุสนธิ์
552 นางสาว สมวาสนา อนุภาพพันธ์ 579 นางสาว สุกัญญา แข็งฉลาด
553 นาง สมศรี โสมวดี 580 นางสาว สุกัญญา ทัพทวี
554 นาย สมศักด์ิ นามศรีสุขสกุล 581 นาง สุกัญญา นิลเพชร
555 นางสาว สมาพร โต๊ะลีบ ารุง 582 นางสาว สุกัญญา มงคลวรกิจชัย
556 นางสาว สมาพร พันธุบ์ุรี 583 นางสาว สุกัญญา วิริยะสัทธา
557 นาย สรณะ วงษาแก้ว 584 นาง สุกัญญา อาชานัยนันท์
558 นาย สรัญญ์  เวชรักษ์ 585 นางสาว สุกิตญา ทุมสีมา
559 นางสาว สรัลรัตน์ ทองรักษ์ 586 นางสาว สุขจิตต์ งามศรีวงศ์
560 นาย สราวุธ สิงห์เห 587 นาง สุจารี มธุรีกรณ์
561 นาง สลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล 588 นางสาว สุจิตรา โพธิพ์รม
562 นาง สวยสม บุญโนนแต้ 589 นาง สุชาดา รามัญอุดม
563 นาย สาธิต สถิตธรรมจิตร 590 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ
564 นาย สานิห์รัตน์ รัตจินดา 591 นาย สุชาติ ชื่นสมานศรี
565 นางสาว สายชล จุฑามณี 592 นางสาว สุณี จิตรการนทีกิจ
566 นางสาว สายฝน ป่านไหม 593 นางสาว สุดารัก ไชยพันธ์
567 นางสาว สาลินี เปียด ารงค์ 594 นางสาว สุดาวดี   ไชยโรจน์
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595 นางสาว สุดาวรรณ มานะชัย 622 นาง สุรีย์ ว่องกิจ
596 นางสาว สุทธินัน ธนวรารักษ์ 623 นางสาว สุลิตา สุปิณะ
597 นาย สุทิน วาดนะรัตน์ 624 นางสาว สุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์
598 นาง สุธิดา ทิตอร่าม 625 นางสาว สุวรรณา ชุนสิทธิ์
599 นางสาว สุธีร์ดา บุญญาภิวัฒน์ 626 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์
600 นางสาว สุนัน อนุศักด์ิพิทยา 627 นางสาว สุวรรณา  เครือไพบูลย์กุล
601 นางสาว สุนันท์ ทวีสกุลวัชระ 628 นางสาว สุวรรณี จิรพงศ์ไผท
602 นาง สุนันท์ ตันประทุมวงษ์ 629 นาง สุวัชรี ศรีสุข
603 นาง สุนิสา ตัณฑวนันท์ 630 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
604 นาย สุพัฒน์ เลาระวัตร 631 นางสาว สุวิมล เนตรบุตร
605 นางสาว สุภัชทรา กองโพธิ์ 632 นาง สุวิมล เอกอาภาภัณฑ์
606 นาย สุภัทร ธุระธรรมานนท์ 633 นาย เสนีย์ ปาจริยานนท์
607 นางสาว สุภัทรา เคร่ืองเทศ 634 นางสาว เสาวนีย์ นิลด า
608 นาง สุภัทรา ภควณิช 635 นางสาว เสาวภา พัฒนะรพีเลิศ
609 นางสาว สุภาพ แก้วเมือง 636 นางสาว เสาวลักษณ์ สิริทรัพย์วงศ์
610 นางสาว สุภาพร เขียวเกล้ียง 637 นางสาว แสงเดือน บุญมาวงศ์
611 นางสาว สุภาพร พฤกษาชีวะ 638 นางสาว แสงอรุณ ฐิตตโสภโณ
612 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ 639 นางสาว โสภา ภูมิวิจิตรชัย
613 นางสาว สุภาภรณ์ โคตรมี 640 นางสาว หทัยชนก นฤภัย
614 นาง สุภาศรี เศวตกิติธรรม 641 นางสาว หทัยรัตน์ โสตถิธรรมรักษ์
615 นางสาว สุภาสินี อิ่มเจริญผล 642 นาง หรรษมน ต้องกิ้ม
616 นาง สุมาลี โคกขุนทด 643 นางสาว อนงค์ลักษณ์ อุดมลาภ
617 นางสาว สุมิตรา พูลเงิน 644 นางสาว อนัญญา วีรวัฒนโกศล
618 นางสาว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์ 645 นาย อนันต์ ล่ีมงคลกุล
619 นาย สุรศักด์ิ วงษ์พุฒ 646 นางสาว อนุช จิระวันชัยกุล
620 นาย สุรัตน์ พฤษการณ์ 647 นาย อนุชา ธนวรารักษ์
621 นางสาว สุรางคนา ชัยประสิทธิผ์ล 648 นาย อนุชา เอกอาภาภัณฑ์
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649 นาย อภิชย์ รักไพฑูรย์ 676 นางสาว อัมพร ติยะพรัญชัย
650 นางสาว อภิญญา ภักดี 677 นางสาว อัมพร มานะวาณิชเจริญ
651 นาง อมรรัตน์ สุวิทยารัตน์ 678 นางสาว อัมพา ธนไพศาลกิจ
652 นาง อรดี ไชยวิภานนท์ 679 นาย อัศวิน ประกฤติกรชัย
653 นาง อรพินท์ อมรกาญจนพันธ์ 680 นาย อาทิตย์ บุญสุขศรี
654 นางสาว อรมล ดุลยเก 681 นางสาว อาภรณ์ เกาะกลาง
655 นางสาว อรยา เรียบไธสงค์ 682 นางสาว อาระยา เชาว์กุลจรัสศิริ
656 ร.ท. อรรณพ โกกิลาวาที 683 นางสาว อารีย์ คุณวรวินิจ
657 นาย อรรถพล แย้มพราย 684 นาง อารีย์ ผิวพรรณ
658 นาย อรรถวิท เยี่ยมสวัสด์ิ 685 นางสาว อารีรัตน์ พิมานโกมุท
659 นางสาว อรวรรณ เจริญผ่อง 686 นางสาว อารีรัตน์ วุฑฒิชัยพันธุ์
660 นางสาว อรอนงค์ วารีสอาด 687 นาง อารีวรรณ ติยะวงศ์
661 นางสาว อรอุมา คุณมาศ 688 นางสาว อาษิวรา สุภัทรประทีป
662 นางสาว อรอุมา เทพพัตรา 689 นางสาว อ าไพ สอนนิยม
663 นาง อรัญจวน พานธูป 690 นางสาว อ าภา ธนโอภาส
664 นางสาว อลิสา บุรณนัฎ 691 นาย อิทธิกร โสตถิกรกุล
665 นาง อัคราศี แสนโสดา 692 นางสาว อุทัย แก้วศรี
666 นางสาว อังสุณี เทพพัตรา 693 นาง อุมา กิตติรัตนวิวัฒน์
667 นางสาว อัจฉรา ศรีสันต์ 694 นางสาว อุรพร จิตรไกรสร
668 นางสาว อัจฉรา สราค า 695 นางสาว อุไร จู๋ยืนยงค์
669 นางสาว อัจฉรา สังข์วรรณะ 696 นางสาว อุไรวรรณ แสวงกิจ
670 นางสาว อัจฉราวรรณ ศักด์ิเชิดสุข 697 นาง อุไรวรรณ งางาม
671 นางสาว อัญชลี ขาวละออ 698 นาง อุษา จูฑะสุวรรณศิริ
672 นางสาว อัญชลี ชีวาสุขถาวร 699 นางสาว เอื้อมพร บุญขุนทด
673 นางสาว อัญชลี พิทยาธรกุล
674 นางสาว อัญพัชญ์  ศรีวัฒนาศักด์ิ
675 นาง อัมพร กอปรศรีสวัสด์ิ



 
 

 ก าหนดการอบรม 
หลักสตูร “เริม่ตน้อย่างมั่นคง สูก่้าวต่อไปอย่างยัง่ยนื” 

วนัที ่ 9  มกราคม  2563 
ณ หอ้งแซฟไฟร ์204-205 อาคารอมิแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี 

 

วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

วันที่ 9 มกราคม 2563 08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน  

 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 09.00 – 10.30 น. 
 

 การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ 

นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กองทะเบียนธุรกิจ  10.45 – 12.15 น. 

 
 ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
     เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 

 13.15 – 15.15 น. 
 

 เตรียมตัวอย่างไรเพ่ือได้รับรอง  
     มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และ 
     ประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ 

นายกฤษฏ์  กาญจนบัตร 
กรรมการบริษัท คาร์แลค  
(ไทย-เยอรมัน) จ ากัด 

 15.30 - 16.30 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
    ตามกฎหมาย ปปง. 

นายพงศ์ธร  ทองด้วง 
ผู้อ านวยการส่วนนิติการ 
กองกฎหมาย ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

หมายเหต ุ: 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 15.15 – 15.30 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น. 
 
 
 
 
 
 

สว่นสง่เสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลธรุกจิ 
กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

โทร. 0 2547 5988  



 

 เรื่อง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” 

 

เอกสารประกอบการอบรม 



การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัต ิ

นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ ์
นิติกรช านาญการพิเศษ 

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



2 



3 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 

ส่ิงที่น ามาลงหุ้นอาจเป็นเงนิ ทรัพย์สิน หรือแรงงานกไ็ด้ 3 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 4 

มีหุ้นส่วนจ าพวกเดยีว คือ จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 2 

เม่ือจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” 
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4 

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 1 

ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จ าพวก คือ 2 2 

จ าพวกจ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้เฉพาะเงนิและทรัพย์สินเท่าน้ัน) 
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้ทั้งเงนิ ทรัพย์สิน และแรงงาน) 

ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิเท่าน้ันเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 2 3 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 4 



หุ้นส่วนจ าพวกไมจ่ ากัดความรบัผิด จะต้องรบัผิดรว่มกันในหนีส้นิทั้งหลายของ
ห้างหุ้นสว่น โดยไม่จ ากัดจ านวน 

หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิด มีความรบัผดิจ ากัดเพียงไม่เกนิจ านวนที่ตนจะลง
หุ้นในห้างหุ้นสว่น 

หุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแลว้ ยังคงต้องรบัผิดในหนีซ้ึ่งห้างหุ้นสว่น  ได้ก่อ
ขึ้นก่อนที่ตนจะได้ออกไป (ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนนัน้ จ ากัดเพยีง  ไม่เกิน 
2 ปีนับแต่ออกจากหุ้นส่วน)  

บุคคลที่เขา้เปน็หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน (ในภายหลัง) จะต้องรบัผิดในหนีใ้ด ๆ ซึ่ง
ห้างหุ้นสว่นไดก้่อขึ้นก่อนที่ตนเขา้มาเปน็หุ้นสว่นด้วย 
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จัดท าบญัช ีนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
(ตาม พรบ.การบญัช ีพ.ศ. 2543 มาตรา 9)  

จัดท างบการเงนิประจ าปแีละยืน่งบการเงนิ 
ต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า ภายในหา้เดอืน 
นับแต่วันปดิบญัชี 
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      การแกไ้ขเพิ่มเตมิรายการทางทะเบียนตอ่ไปนี ้ห้างหุ้นส่วนจะต้อง
ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

ชื่อ/วัตถปุระสงค์ 
ทุน (เพิ่มทนุ/ลดทนุ/เปลีย่นสิ่งทีน่ ามาลงหุน้) 
ดวงตรา 
ผู้เป็นหุ้นสว่น (หุ้นส่วนเขา้/ออก/เปลีย่นจ าพวกหุ้นสว่น) 
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
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ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญแ่ละ/หรอืส านักงานสาขา 
รายการอืน่ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบห้างหุ้นสว่น 
เลิกห้างหุ้นสว่น 
เปลี่ยนตวัผูช้ าระบญัชี /ที่ตั้งส านกังานผูช้ าระบญัชี 
จดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัชี 

       ข้อสังเกต ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุน้สว่นผูจ้ดัการ  
เลิกห้างหุ้นสว่น และเสร็จการช าระบัญชี ต้องยื่นภายใน 14 วัน นับแต่ 
วันที่มีการเปลีย่นแปลง เลิก และวันประชุมอนมุตัิรายงาน 
การช าระบญัชี (แล้วแตก่รณี) 
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9 

มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต ่ากว่า 5 บาท และต้องช าระเงนิค่าหุ้นคร้ัง
แรกอย่างน้อยร้อยละ 25 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผดิจ ากดัไม่เกนิจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยงัส่งใช้ไม่ครบ 

ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

จ าหน่ายหุ้นให้กบัประชาชนทั่วไปไม่ได้ 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ต้องมผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เร่ิมก่อการ) ตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป 

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมมูีลค่าหุ้นละเท่าๆ กนั 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 



          จัดท างบการเงินประจ าปี และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรบัรองและที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตภิายใน 4 เดือนนับแต่
วันปิดรอบปีบัญชี   

           ยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่
วันประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุน้ 
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จัดท าใบหุ้นมอบให้ผู้ถอืหุ้น  ซึ่งต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ชื่อบรษิทั 
      (2) หมายเลขหุ้น 
      (3) มูลค่าหุ้น 
      (4) จ านวนเงนิคา่หุ้นที่สง่ใชแ้ล้ว (กรณียังช าระคา่หุ้นไมค่รบ) 
      (5) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ค าแถลงวา่ได้ออกใบหุ้นให้แกผู่้ถอื 
 
* ใบหุน้ตอ้งลงลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
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จัดท าสมดุทะเบียนผูถ้อืหุน้ ซึ่งต้องมีรายละเอยีดตามที่
กฎหมายก าหนด เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนบรษิทัเก็บรักษา
ไว้ ณ ส านักงานของบรษิทั และเปิดให้ผูถ้อืหุ้นทัง้หลาย
ตรวจดูไดใ้นเวลาท าการโดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียม 
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        จัดท าบญัชีรายชื่อผูถ้อืหุ้นทัง้หมดทีม่อียู่ 
ณ วันที่ประชุม และน าสง่ต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามญั  

        ในระหว่างปหีากเกดิการเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกบัผูถ้อืหุ้น บริษัทไมม่ีหน้าทีต่้องน าสง่
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ตอ่นายทะเบียน แต่หาก
ประสงค์จะทีย่ืน่ ก็สามารถกระท าได ้ 

13 



ลงชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน 
ท าเป็นหนงัสือ 

มีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรอง 
ระบุเลขหมายของหุน้ทีจ่ะโอน เว้นแต่ เป็นกรณมีหีุ้นเดยีว หรือ    
มีหลายหุ้นแต่โอนทั้งหมด 

หากไม่ท าตามแบบ การโอนนั้นตกเป็นโมฆะ 
     การโอนหุน้จะน ามาใช้ยันกับบรษิทัหรอืบคุคลอื่นได ้ต้องลงในทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้นแลว้ ฉะนั้น เมื่อมกีารโอนหุน้แลว้ควรแจง้ให้บรษิทัจดชื่อ 
ผู้รับโอนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นดว้ย 
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        การเรยีกประชุมใหญผู่ถ้อืหุน้ตอ้งกระท าโดยคณะกรรมการ  
ในกรณตี่างๆ ดังนี้ 

1 คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้รียกประชุม 

2 เมื่อบรษิทัขาดทุนลงกึง่หนึง่ 

3 เมื่อผู้ถอืหุ้นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ร้องขอ 

กรณีตามขอ้ 3 หากคณะกรรมการไมเ่รียกประชุม เมื่อพ้น 30 วัน  
ผู้ถือหุ้นไมน่้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเรยีกประชุมได้เอง 
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     การส่งหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุใหญผู่ถ้อืหุ้นทุกครั้ง           
ต้องด าเนินการดังนี้ 

1 โฆษณาในหนังสอืพมิพ ์แห่งท้องที่อยา่งน้อย 1 คราว   

และ 
2 ส่งไปรษณยีต์อบรบัไปยงัผูถ้อืหุ้นทุกคน หรือส่ง

มอบให้ถงึตัวผูถ้อืหุ้นทุกคน 
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ที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้นเทา่นั้นทีจ่ะด าเนินการได้ 
ยกเว้น กรณีแตง่ตั้งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง เพราะเหตุอื่นทีม่ใิช่การ
ออกตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งแทนได้ 
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เมื่อที่ประชุมใหญผู่ถ้อืหุ้น หรือคณะกรรมการ (แล้วแตก่รณี)       
ได้มีมตใิห้จา่ยเงนิปนัผลแลว้ ต้องด าเนนิการดังนี้ 
• กันเงินไว้เปน็ทนุส ารองอย่างนอ้ย 5% ของผลก าไรทีท่ ามาหาได้          

จนกว่าทนส ารองจะมจี านวนถงึ 10% ของทุนบรษิทั                      หรือ
มากกว่านัน้แลว้แต่จะก าหนดในขอ้บงัคับ 

• มีจดหมายบอกกลา่วไปยงัผูถ้อืหุ้นทกุคนทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
• โฆษณาหนังสอืพิมพ์แห่งท้องที่อยา่งน้อยหนึ่งคราว (เฉพาะกรณมีีหุน้ผูถ้อื) 
• จ่ายเงินปันผลภายในหนึง่เดือนนบัแต่ทีป่ระชุมลงมติ 
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ความรับผิดทางแพ่ง 

- ความรับผิดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการกระท าผิดข้อบังคับผิด
หนังสือบริคณห์สนธิ  (นอกเหนือวัตถุประสงค์ )  หรือผิดมติที่ประชุมใหญ่               
ผู้ถือหุ้น หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น          
แก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการก็ได้ หากบริษัท   
ไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดได้ รวมทั้งเจ้าหนี้ของ
บริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้ เท่าที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท 

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีกรรมการกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจหรอืท านอกเหนอือ านาจและบริษัทไม่ให้สัตยาบัน กรรมการก็อาจต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว 
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ความรบัผิดทางอาญา (ตาม พรบ.ก าหนดความผดิฯ พ.ศ.2499)  

- ไม่ลงพิมพ์โฆษณา หรือไม่ส่งค าบอกลา่วเรยีกประชมุใหญไ่ปยังผูถ้ือหุ้น  
บริษัทมีโทษปรบัไมเ่กิน 2 หมื่นบาท (กรรมการมโีทษปรบัไม่เกนิ 5 หมื่น) 

- ไม่ส่งส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้ือหุ้น ไปยงันายทะเบยีน ภายใน 14 วันนับแต่
ประชุมสามัญ (อนุโลมยื่นพรอ้มงบภายใน 1 เดือน) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท  

- ไม่เรียกประชมุวสิามัญตามที่ผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ร้องขอ มีโทษปรบัไม่เกนิ 2 
หมื่นบาท 

- ไม่ส่งส าเนางบดุลไปยังนายทะเบยีน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัอนมุัต ิหรือไม่จดั
ให้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุผู้ถอืหุ้น และประชมุคณะกรรมการ มีโทษปรบัไม่
เกิน 5 หมี่นบาท 
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        กรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารจด
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น และเกบ็
รักษาไว้ ณ ส านักงาน 

       * รายงานการประชุมเช่นว่านี ้หากมีการ
ลงลายมอืชื่อรับรองโดยประธานทีป่ระชุมครั้ง
นั้น หรือครั้งถดัมา จะได้รับการสนันษิฐานว่า
เป็นพยานหลักฐานอันถกูต้อง  
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        หากมีการแกไ้ขเพิม่เติมรายการต่อไปนี้ บริษัท
ต้องยืน่จดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน 

ชื่อ 
วัตถุประสงค์ 
ทุน (เพิ่มทุน/ลดทุน) ให้ยื่นจดทะเบยีนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุน/ลดทุน ต้องยืน่ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษใหเ้พิม่ทุนหรอืลดทุน 
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ข้อบังคับ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ 
ที่ประชุมมติพิเศษใหเ้ปลีย่นแปลงข้อบังคับ 
ดวงตรา 
ที่ตั้งส านกังานแห่งใหญ ่และ/หรอืส านกังานสาขา 
กรรมการเข้า/ออก ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีม่กีารเปลี่ยนแปลง 
จ านวนหรอืชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษิัท 
(อ านาจกรรมการ) 
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รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
ควบบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนมติพเิศษใหค้วบบรษิัท 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติพเิศษให้ควบ
บริษัท 
และต้องยืน่จดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่บรษิัทได้ควบเข้ากนั 
เลิกบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกบรษิัทภายใน 14 วัน  
นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมมมีติให้เลิกบรษิัท 
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เปลีย่นตัวผูช้ าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีนภายใน 14 
วัน นับแต่วนัที่ไดเ้ปลีย่นตัวผูช้ าระบญัชี 
แก้ไขเพิม่เติมที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบญัชบีริษัท 
ยื่นจดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัช ีต้องยืน่จดทะเบยีน
ภายใน 14 วัน นับแต่วนัประชมุอนุมัติรายงานการ
ช าระบญัชี 
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 (1) หลัก ส านกังานใหญ่อยูจ่งัหวดัไหนใหย้ืน่จดทะเบียนท่ีจงัหวดันั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1016)  
          - ในเขตกรุงเทพ ยืน่ได ้7 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง   ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์
และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1 - 6 ยกเว้น กรณีมีวตัถุประสงคเ์ป็นธุรกิจหลกัทรัพย ์
คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ ไซโล นายหนา้ประกนัภยั บริหารสินทรัพย ์ใหย้ืน่ค  าขอ ณ  ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง (เพียงแห่งเดียว) (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
         - ในจงัหวดัอ่ืน ยืน่ไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดันั้น ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
 (2) ข้อยกเว้น 
          - ส านกังานใหญ่อยูใ่นเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สามารถยืน่จดทะเบียนทุก
ประเภท ไดเ้พิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดัสงขลา 
          - จดัตั้งใหม่ ยืน่ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  
 (3) ย่ืนจดทะเบียนทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี  www.dbd.go.th 
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บริษัทมหาชนกดั 
Public Company Limited 

บริษัทจ ากดั 
Company Limited 

   เขต 1 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั 76 จังหวดั 

  เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  อ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดั สาขา 

เขต 4 
เขต 5 

เขต 6 

สนาม 
บินน า้ 

เขต 1 

เขต 2 

เขต 3 

ป่ินเกล้า 

ศรีนครินทร์ สุรวงศ์ 

รัชดาภิเษก 

พหลโยธิน 

ส่วนจดทะเบียน 
ธุรกจิกลาง 

กรุงเทพมหานคร ภูมภิาค 

แจ้งวฒันะ 
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0 2547 4431 
1570 ต่อ 3933 

0 2547 5995-9 
1570 ต่อ 3233  

0 2547 4447  
1570 ต่อ 3912, 3914 

Call Center  1570 





“เตรียมตัวอย่างไร 
เพ่ือได้รับรองมาตราฐานธรรมาภิบาลธุรกจิ  

และประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ” 

นายกฤษฏ์ กาญจนบัตร 
Mr.Krit Karnchanabatr 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัคาร์แลค(ไทย-เยอรมนั) จ  ากดั 
กรรมการบริหารบริษทัคาร์โบกาญจน์ จ  ากดั 
กรรมการบริหารบริษทัซีเครีเจน จ ากดั 
กรรมการบริหารบริษทัชิซูกะ จ ากดั 
กรรมการผูก้ารบริษทัโมลี จ  ากดั 
และประธานผูก่้อตั้งชมรมคนท าดี 

บรรยายโดย 



ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟัง บรรยาย 120 นาที 

1. ไดรั้บฟังสาระดีๆเก่ียวกบัการสร้างองคก์รใหเ้ป็นหน่ึง 
2. ไดเ้รียนรู้การพฒันา SMEsจากพนกังาน 7 คน จนปัจจุบนัมี 70 คน 
3. ไดเ้รียนรู้หลกัการสร้างธรรมาภิบาลจากประสบการณ์ตรง 
4. ไดแ้นวคิดไปพฒันาตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

“ ส่ิงท่ีคุณตอ้งการคือ                     ดอกเดียว ” 







 บริษทั คาร์แลค (ไทย-เยอรมนั) จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2525 โดยเป็นผู ้
น าเขา้ผลิตภณัฑเ์คลือบสีรถยนตเ์ขา้สู่ประเทศไทยเป็นเจา้แรก และด าเนินกิจการคา้ส่ง
และปลีกผลิตภณัฑบ์ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจร โดยในปี พ.ศ. 2549 ไดข้ยาย
ธุรกิจศูนยบ์ริการบ ารุงรักษารถยนต ์ ภายใตแ้บรนด ์ Molycare และไดข้ยายกิจการ
ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เช่น ประเทศลาว, ประเทศพม่า, ประเทศกมัพชูา 
และประเทศเวียดนาม 





•   โมลี แคร์ คือ ผูน้  าดา้นแฟรนไชส์คาร์แคร์ ในประเทศไทย 
•   โมลี แคร์ มีสาขา อยูท่ั้งในประเทศไทย และ ในประเทศอาเซียน 
•   โมลี แคร์ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์        
      และยงัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตน้แบบในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ  
•  โมลี แคร์ ไดรั้บการยอมรับเร่ืองมาตราฐานของผลิตภณัฑ ์และ  
     ความคุม้ค่าในการบริการ 
•  สโลแกนของโมลี แคร์ คือ “More Than A Car Care”  
 
                                                       
  



 โมลี แคร์ เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2549 เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดรถยนต์
ในประเทศไทยขณะนั้น  ภายใตส้โลแกน “MORE THAN A CAR CARE” 
โมลี แคร์ ใหบ้ริการดว้ยใจ และ ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ท าให ้ โมลี แคร์ เป็น 
ศูนยบ์ริการบ ารุงรักษารถยนตท่ี์ดีท่ีสุดในประทศไทย   
 โมลี แคร์ มีการพฒันาท่ีไม่หยดุย ั้ง ทั้งในดา้นการตลาด บริการ และ สินคา้ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ เพ่ือกา้วไปสู่ตลาดโลก 
 



     “ มาตรฐานการบริการ คือ กญุแจแห่งความส าเร็จของ โมลี แคร์” 
โมลี แคร์ ใหก้ารบริการดว้ยใจ เปรียบเสมือนรถยนตข์องพนกังานเอง 
ทั้งภายในและภายนอก โดยการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง และใส่ใจใน
ทุกๆ ขั้นตอนเพ่ือใหลู้กคา้พึงพอใจมากท่ีสุด 



1958 2020 

MORE THAN 60 YEARS /  MORE THAN 30 YEARS 
ดว้ยการพฒันาที่ไม่หยดุยัง้ น าสูค่วามส าเรจ็ 



กระดุม 9 เมด็ สู่ความส าเร็จ 



1.VISION 
2.PASSION 
3.LEADERSHIP 
4.COACH 
5.BRAND NAME 
6.PROCESS 
7.FUNDING 
8.EVALUATION 
9.TEAMWORK 



 เป้าหมาย (GOAL) ขององคก์รในช่วงเวลาระยะกลางถึง
ระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) โดยปกติวิสยัทศัน์ท่ีดีจะประกอบดว้ย 
      

 1.VISION 



1. เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)   
เป้าหมายขององคก์รควรเป็นต าแหน่งขององคก์รท่ีแตกต่าง

จากปัจจุบนั  แสดงถึงความทะเยอทะยานขององคก์ร 



2. ต าแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche)  
 ต าแหน่งขององค์กรเชิงธุรกจิในตลาด 



3. ช่วงเวลา (Time horizon)  
ช่วงเวลาทีเ่ป้าหมายตามวสัิยทศัน์บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของ CARLACK ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
 



เป้าหมาย carlack / วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
/ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร 



1.วสัิยทัศน์  
 มุ่งสู่ความเป็นผูน้ าสินคา้และบริการในอุตสาหกรรมรถยนต ์ 

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
 



2.พนัธกจิ 
- มุ่งมัน่คดัสรรพฒันาสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ บริการท่ีดีเลิศ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจใหลู้กคา้ 
- สร้างเสริม สร้างสรรคก์ารตลาดให้
แบรนดเ์ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 
- พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติัการ เพื่อพฒันา
องคก์รสู่ความเป็นผูน้  า 



 3.เป้าหมายปี 2563 
  สร้างยอดขายบริษทั

ใหเ้ติบโตอีก 15% พร้อม
เร่งพฒันาบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 



 คือ ความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ ความุ่งมัน่เพ่ือตอ้งการท าส่ิง
ใด ส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราต่ืนเชา้
ข้ึนมาอยา่งมีพลงั และหวัใจท่ีจะท า
ส่ิงนั้นเพราะเรารักท่ีจะท ามนัและท า
ต่อไป อยา่งไม่เหน็ดเหน่ือยจนกวา่
ความฝันของเราจะเป็นจริง 

2.PASSION 



 ภาวะผูน้  า เป็นความสามารถดา้นอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยท่ีกระบวนการสัง่การนั้นตอ้งมี
อิทธิพลต่อผูอ่ื้น มีปฏิสมัพนัธ์ ซ่ึงสามารถถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การ
ปฏิบติัได ้  
 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ภาวะผูน้  า เป็นการมีปฎิสัมพนัธ์ท่ีไม่หยดุ
น่ิงของกระบวนการ 3 อยา่ง  ไดแ้ก่ ผูน้  า(Leaders) ผูต้าม
(Follows) และกระบวนการ(Process) ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมี
อิทธิพลต่อกนั อนัน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ 

3.LEADERSHIP 



คุณสมบตัทิีด่ขีองผู้น า 
 
 
 
1. มีความรู้ในระดบัหน่ึง 
2. สามารถกระจายอ านาจ ใหถู้กคน ถูกท่ี ถูกเวลา 
3. ใหก้ าลงัใจลูกนอ้งได ้ไม่วา่จะเป็นของ หรือ ความรู้สึก 
4. ตอ้งมีความจริงใจในการแสดงออกอยา่งชดัเจน 



5. มีการแชร์ขอ้มูล ร่วมกบั ลูกนอ้ง คือ ไม่ไดส้ัง่อยา่งเดียว หรือ รับอยา่งเดียว 
6. พดูโนม้นา้วจิตใจคนในองคก์ร ใหท้ างานร่วมกนั 
7. รับฟังความเห็นลูกนอ้ง ดว้ยใจเป็นธรรม และสามารถให ้Feedback  
    หรือ สร้างกรอบความคิดใหลู้กนอ้งไปหาค าตอบเองได ้
 



 Coach คือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการช่วยใหคุ้ณเปล่ียนแปลงตวัเองไปสู่
ความส าเร็จและจุดหมายท่ีตั้งไว ้
 Coach จะรับฟังความตอ้งการ ปัญหา ค าถาม ขอ้สงสยั 
และน ามาประมวลเพ่ือแนะน า ช้ีทาง ถามค าถามใหคิ้ดเพ่ือใหคุ้ณ
หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ และสามารถหาค าตอบในชีวิตท่ีคุณ
ตอ้งการได ้

4.COACH 





 SMEs ตอ้งมี Brand name แบรนด ์
กคื็อ  ช่ือ สญัลกัษณ์ รูปแบบ ดีไซน์ หรือการ
ส่ือสารอะไรกแ็ลว้แต่ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อระบุลกัษณะ
สินคา้หรือบริการนั้นโดยตอบสนองกลุ่มลูกคา้ของ
เราสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

5.BRAND NAME 





 Process กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตั้งแต่
ตน้จนส าเร็จ เม่ือเป็น กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จึง
หมายถึง ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่การลงทุนสินทรัพยถ์าวร 
จนถึงการด าเนินงานเพื่อใหมี้สินคา้ออกสู่ทอ้งตลาด น ามาซ่ึงรายได ้ เม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายด าเนินการแลว้เหลือเป็นก าไรสุทธิ 

6.PROCESS 



บริการขดัเคลือบสี Signature 15 ขั้นตอน 













7.FUNDING 
     การจัดหาเงินทุน องคก์ารธุรกิจสามารถจดัหาเงินทุน เพื่อน ามาใชใ้น
การด าเนินการตามระยะเวลาได ้2 ประเภท  



1.เงินทุนระยะส้ัน (Short Term Financing)  
 หมายถึง เงินทุนท่ีองคก์ารธุรกิจจดัหา เพื่อใชด้  าเนินงาน มี
ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่ การจดัหาทรัพยสิ์น
หมุนเวียน จ่ายเงินเดือนพนกังาน ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิตแหล่งใน
การจดัหาเงินทุนระยะสั้นไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์ ใชเ้อกสารเครดิต 
สินเช่ือทางการคา้ 



2.เงินทุนระยะยาว (Long Term Financing)  
 หมายถึง เงินทุนท่ีองคก์ารธุรกิจจดัหามีก าหนดระยะเวลา
จ่ายคืนเกินกวา่ 5 ปี แหล่งในการจดัหาเงินทุนระยะยาว ไดแ้ก่ 
เจา้ของทุนองคก์ารธุรกิจ ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน  
จ  าหน่ายพนัธบตัร กูย้มืจากรัฐบาล 



8.EVALUATION 
         การประเมินผล หรือมกัเรียก "การติดตามประเมินผล" เป็นกระบวนการด าเนินงาน
ดา้นการก ากบัควบคุม เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของภารกิจและหรือประเมินวา่ภารกิจ
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะตอ้ง
ก าหนดดชันีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณทใ์นการพิเคราะห์วา่สถานการณ์ท่ี
ตรวจสอบวดัไดน้ั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือเทียบกบัเกณทห์รือดชันีท่ีก าหนดประโยชน์
ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยใหท้ราบความกา้วหนา้ และหรือความลา้หลงั
ของการด าเนินการ โดยใชด้ชันีประเมินวา่การด าเนินการไกล้ถึงเป้าหมายท่ีก าหนดแค่
ไหนเพียงไรแลว้ ยงัสามารถช่วยใหว้ิเคราะห์เพิ่มเติมใหท้ราบปัจจยัเหตุแห่งความส าเร็จ
และความลม้เหลวดงักล่าวได ้ ท าใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการ
ต่อไปได ้



T  = Trust ความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
E  = Empathy  ความเอาใจใส่ 
A  = Agreement ความยนิยอมพร้อมใจ 
M = Mutual Benefit ผลประโยชนร่์วมกนั 
W = Willingness ความเตม็ใจ 
O  = Opportunity โอกาส 
R   = Recognition การยอมรับ 
K   = Knowledge การถ่ายทอดความรู้ 

9.TEAMWORK 





ประโยชน์ของTeamwork 12 ประการ 
 

1. ช่วยลดการท างานท่ีซ ้ าซาก  
2. ช่วยเพ่ิมความร่วมมือในการท างาน  
3. ช่วยใหเ้กิดความคิดเชิงนวตักรรมใหม่ๆ  
4. ช่วยใหก้ารตดัสินใจดีข้ึน  
5. ช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูร่้วมงาน  
6. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของประสิทธิผลและบริการ  
7. ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลประโยชนช่์วยเพิ่มผลผลิตและผลประโยชน ์ 
8. ช่วยเพ่ิมความคล่องตวัในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง  



9. ช่วยเพิ่มพนัธผกูพนัต่อการด าเนินงาน  
10. ช่วยลดความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่การท าลาย  
11. ช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ + การส่ือสาร ระหวา่งบุคคลและหน่วยงาน  
12. ช่วยเพ่ิมมาตรฐานการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน 







 ธรรมาภิบาล (Good Governance)  เป็นหลกัของการ
บริหารสาธารณะท่ีใหค้วามส าคญักบัหลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมและใหค้วามส าคญักบับุคคลากรเพ่ือมุ่งใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี 

“ อะไรคอื ธรรมาภบิาล ” 



หลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ 



1. หลกันิติธรรม  
 หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การด าเนินการใหถู้กตอ้ง
ตามหลกักฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบติัตามกฎ กติกาท่ีตกลงกนั
อยา่งเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยติุธรรมของประชาชน 



2. หลกัคุณธรรม  
 หมายถึง การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริมสนบัสนุนให้
ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์ จริงใจ ขยนั 
อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 



3. หลกัความโปร่งใส  
 หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกองคก์รใหมี้ความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้



4. หลกัการมส่ีวนร่วม  
 หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น 
ตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐ การท าประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออ่ืนๆท่ีเปิดให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 



5. หลกัความรับผดิชอบ  
 หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระท าของตนเอง 



6. หลกัความคุ้มค่า  
 หมายถึง การบริหารจดัการ และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั
เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงคใ์หค้นไทยมีความ
ประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถ
แข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และมีการรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์
ยิง่ข้ึน 





PERSONNAL 



สวสัดกิารส าหรับพนักงาน 



สวสัดกิารทีพ่กัพนักงาน 



สวสัดกิารจัดทริปท่องเที่ยวประจ าปี 



สถานที่ท างาน 



จัดอบรมความรู้เพ่ือน าไปใช้กบัผลติภัณฑ์ตัวใหม่ 



การรับรู้และพจิารณาความคดิเห็นพนักงาน 



ท าบุญบริษทั 



การท ากจิกรรมร่วมกนัของพนักงาน 



การซ้อมหนีไฟ 



จัดเลีย้งปีใหม่ให้แก่พนักงาน 







CUSTOMER 



• กระบวนการน าเขา้วตัถุดิบ / ผลิตภณัฑ ์
• กระบวนการผลิต 
• กระบวนการพฒันาผลิตภณ์ัโครงการปรับปรุงพฒันากระบวนการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพร่วมกบั KCE 
• โครงการ 38 ปี แห่งความช านาญ 

วธีิการควบคุมการผลติ 



การให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้บริโภค 





ใบรับประกนัสินค้า 



การส่งมอบ บริการหลงัการขาย 



รางวัลสะสมยอด
ประจ าปี 2561 



มาตรฐานของผลติภณัฑ์ 

• หนงัสือรบัรองลกัษณะและคณุภาพดา้นการใชง้าน 

• Environmental policy 

• ISO LiquiMoly 





การต่อต้านยาเสพตดิในสถานท างาน 

อบรมใหค้วามรู้ 

สุ่มตรวจ 

หากตรวจพบ  
จะมกีารพจิารณา
และใหบ้ทลงโทษ 



เคร่ืองดูดควนั ส าหรับห้องพ่นกนัสนิม 



ผนังดูดซับเสียง 



บ่อพกัและบ่อดกัไขมัน 
ศูนย์บริการ Molycare  
สาขา ส านักงานใหญ่ 



การคดัแยกขยะ 

ขวดพลาสติก 

กระดาษ 

ขยะท่ัวไปท่ีไม่
สามารถไซเคิลได้ 



การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

ใช้เป็นกระดาษหน้า2 น ามาตัดเป็นกระดาษโน๊ต 





มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 



เข้าร่วมกบัทางชมรมคนท าดเีพ่ือท าประโยชน์ให้แก่สังคม 



เป็นวิทยากรให้ความรู้กบัผู้เข้าร่วมชมรมคนท าดี 



โครงการที่ได้ท าร่วมกบัชมรมคนท าดี 



บริจาคเรือไฟเบอร์และถ่านกะลาให้ผู้ประสบภัยน ้าท่วม 





รางวลัแห่งคุณภาพ 



ธรรมาภบิาลธุรกจิดเีด่น 2 ปีซ้อน 



THANK YOU 



การฟอกเงินยุคดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมาย 
นายพงศธ์ร ทองด้วง 

นิตกิรช านาญการพเิศษ 
ผู้อ านวยการส่วนนิตกิาร กองกฎหมาย 

 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



Outline 
 

สถานการณ์การฟอกเงิน 

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 

การบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน 

ด้านป้องกนั 

ด้านปราบปราม 
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America 
38% 

Asia Pacific 
31% 

Europe 
26% 

Middle East/Africa 

5% 

% of money laundering 

Source: UNODC, 2011 

•  ML/TF เป็น ปัญหารว่มกนัของประชาคมโลก 

•  มลูค่าทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ 2-5 % ของ GDP โลก (IMF, 1996) 

•  USD 1.6 trillion ฟอกผา่นระบบการเงนิ (OECD, 2009) 
 

 

3 



สถานการณ์การฟอกเงินโลก 

เงินสดยงัเป็นทีน่ิยมใชใ้นการฟอกเงนิ 

 
บทบาทส าคญัของ Fintech ท าใหก้ารเคลือ่นยา้ยเงนิสกปรกท าได้
งา่ยและเรว็ขึน้ เชน่ โอนเงนิผา่นมอืถอื หรอืผา่นอนิเตอรเ์น็ท และท า
การโอนหลายต่อดว้ยความรวดเรว็เพือ่ใหต้ดิตามล าบาก  

 



5 

Sandbox 
FinTech และแนวโน้มในอนาคต 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



6 

Technology Trend & Innovation 



ภัยไซเบอรจ์ะกลายเปน็ปัจจัยเสี่ยงส าคัญของ

สถาบันการเงิน  

 



สถานการณ์การฟอกเงนิโลก (ต่อ) 

การฟอกเงินผา่นระบบเงินสกลุดิจิทลั 
(Digital Currencies) เริม่มกีารใช ้เงินดิจิทลั 
เช่น Bitcoin มากขึน้ (สะดวก เป็นธุรกรรมไมพ่บ
หน้า อ าพรางตวัตนไดง้า่ย) ลกัษณะทีพ่บเชน่ ใช้
ซือ้ขายยาเสพตดิ ขบวนการหลอกลวงผา่น Call 
Center เปลีย่นเงนิทีไ่ดจ้ากการฉ้อโกงเป็น 
Bitcoin 

การมาของ stable coin เชน่ Libra?? 
 



Bitcoin ATM 



             MERCHANT USERS 



Type of transfers 
 

 

       

 

                              

 

Channel Fees Time 

Banks 1-2% (global)  
$35 - $100 

1-5 Days 

Western Union $20 - $250 1-3 Days 

Bitcoin 0001%  
$2 - $7  

3 mins– 4 hrs. 



นักลงทุน Bitcoin ในองักฤษถูกแบนไม่ให้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เน่ืองจากกลวั
เร่ืองฟอกเงิน 



13 Source:  4th  CTF summit 

Threat of Virtual Currency in Terrorist Financing 



กรณี เวบ็ไซต ์Alphabay 
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  กรณี การฉ้อโกง  xxxCoin , DxxCoin 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



สถานการณ์การฟอกเงนิโลก (ต่อ) 

ความเชือ่มโยงของกลุม่องคก์รอาชญากรรมกบัผูป้ระกอบวชิาชพี โดยเฉพาะ gatekeepers และ 
professional network อาท ิทนายความ นกับญัช ีพนกังานธนาคาร และผูใ้หบ้รกิารจดัตัง้บรษิทัและทรสัต ์
รวมทัง้นายหน้าอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูค้า้เพชรหรอืทอง (อาชญากรตอ้งการคนชว่ยในการฟอกเงนิ) 

จดัตัง้บริษทับงัหน้า 

จ้างเปิดบญัชี 

ลกัลอบขนเงินสดหรอืทองค า 

ใชบ้รกิารโอนเงินนอกระบบ หรอืผูใ้หบ้รกิารโอนเงนิ รวมทัง้เงนิดจิทิลั 

ใชก้ารค้าระหว่างประเทศบงัหน้า เชน่ ท าใบแสดงสนิคา้ปลอม หรอื แต่งตวัเลขใบเสรจ็สงูหรอืต ่าเกนิจรงิ มี
การช าระเงนิดว้ยเงนิสดหรอืโอนเงนิโดยบุคคลทีส่ามทีไ่มเ่กีย่วกบัธุรกจิเลย ท าธุรกรรมน าเขา้-สง่ออกซ ้าๆ ดว้ยสนิคา้
เดมิ สนิคา้ทีน่ าเขา้-สง่ออกไมส่อดคลอ้งกบัประเภทธุรกจิ ใชเ้สน้ทางเดนิเรอืทีผ่ดิปกต ิ

มกีารใชบ้รกิาร non-bank เพิม่ขึน้  



แนวโน้มอาชญากรรม 

การหลอกลวงและฉ้อโกงผา่นอีเมลแ์ละทางโทรศพัท ์(email 
fraud/scam, Ponzi scam, phone scam, romance scam)  
การท ากิจกรรมผิดกฎหมายบน dark web เชน่ ขายยาเสพตดิ อาวุธ 
ปลอมแปลงเอกสาร โอนเงนินอกระบบ ซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์ทองค า และ
บรกิารทีผ่ดิกฎหมายต่างๆ  
ทุจริต 
เล่ียงภาษี 
พนัน on-line  
อาชญากรรมท่ีมีลกัษณะข้ามชาติ 
 



 
ประเดน็ท้าทายมาตรการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินในยคุปัจจบุนั 
 •โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) 

•1. สถาบนัการเงินหรือธนาคารจบัมือร่วมกบัพนัธมิตร ในการขยายช่องทาง
เพ่ือเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ โดยท่ีพนัธมิตรนัน้ มกัด าเนินธรุกิจท่ีมีช่องทาง
ให้บริการท่ีเช่ือมต่อกบัลกูค้าอยู่แล้ว อาทิ การจบัมือกบัผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ ร้านค้าปลีก หรือ ร้านสะดวกซ้ือ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี มี
ขัน้ตอนของการยืนยนัตวัตนลกูค้า (Know Your Customer) ท าให้ธนาคาร
สามารถลดต้นทุนในการขยายสาขาเอง 

•2. กลุ่มธรุกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินหรือธนาคาร แต่สามารถให้บริการทาง
การเงินกบัลกูค้าได้ ด้วยการขอใบอนุญาตการด าเนินธรุกิจดงักล่าวจาก 
Regulator ของประเทศนัน้ๆ 

•เทคโนโลยีทางการเงิน FinTech (Financial Technology)  
•การท าธรุกรรมแบบ non face-to-face มีมากขึน้ 
•กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเข้มงวด 
 

 



 
ประเดน็ท้าทายมาตรการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินในยคุปัจจบุนั (ต่อ) 
 
 

•รปูแบบการก่ออาชญากรรม(typologies)เปล่ียนแปลงไป 
•มีความซบัซ้อนมากขึน้ 
•ไร้พรมแดน/อาชญากรรมข้ามชาติ 
•อาศยัเทคโนโลยีในการกระท าความผิดมากขึน้ รวมทัง้อาศยั
เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในการฟอกเงิน   

•การติดตามร่องรอยทางการเงินและแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือเอา
ผิดท าได้ยากขึน้ 

•มีบคุคลท่ีเก่ียวข้องจ านวนมากท าให้แยกล าบากระหว่างผูร่้วมกระท า
ผิดกบัเหย่ือท่ีเป็นผูเ้สียหาย 

•นิยมใช้บญัชี ข้อมลู เอกสารหลกัฐานของบคุคลอ่ืนท าธรุกรรม 
 

 



ช่องทาง/วิธีการการฟอกเงนิ มี 2 วิธี 
            
  1. นอกระบบ คือ การเคลื่อนยา้ยทรพัยส์ินทางกายภาพโดย ไม่ผ่านสถาบันการเงนิ  เช่น  
  - การขนเงินขา้มแดน  
  - การสง่เงินโดยปราศจากเงินสด เรยีกวา่ “Hawala” (Hawala means “trust”) 
  - ตลาดมืดแลกเปลี่ยนเงินตราเปโซ 
  - การโอนยา้ยทรพัยส์ินโดยเครือ่งบิน เรอื รถยนต ์ไปรษณีย ์หรอืการส่งไป  
 กบัสินคา้  หรอื Trade Based Money Laundering คือ “การฟอกเงนิผ่านการค้า” 
 



วันที่ 18 มกราคม 2559 ฝปป.1 สปป.3 สสป. จับกุมนายอิเคชุควู โอโฟดิเล (Mr. IKECHUKWU OFODILE)        
สัญชาติไนจีเรีย เดินทางจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (U.S. Dollar)            

มูลค่า 100 USD จ านวน 305 ฉบับ และ มูลค่า 50 USD จ านวน 190 ฉบับ มูลค่ารวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 1.4 ล้านบาท) ณ ช่องตรวจผู้โดยสารไม่มีสิ่งของต้องส าแดง (ช่องเขียว) ฝั่งตะวันออก (โซน B)             

อาคารผู้สารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การฟอกเงินนอกระบบ :ขนเงินสดข้ามแดน 



  2. ในระบบ คือ การเคลื่อนยา้ยหรอืเปลี่ยนสภาพทรพัยส์นิ  
โดยผ่านสถาบันการเงนิ เช่น  

  1) สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร บรษัิทหลกัทรพัย ์บรษัิทประกนัชีวิตCryptocurrency (พรก.
สนิทรพัยด์ิจิทลัฯ )  

  2) ธุรกิจท่ีใหบ้รกิารทางการเงิน เช่น ธุรกิจรบัซือ้ขายแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ  ธุรกิจ
ใหบ้รกิารโอนเงินหรอืช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 
ผูอ้อกเช็คเดินทาง (Traveller’s Checks)   

  3) ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน เช่น บรษัิทนายหนา้คา้อสงัหารมิทรพัย ์คาสโิน ผูซ้ือ้ขาย
ทองค า Gatekeepers 

  4) ผูป้ระกอบ อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ตอ่การฟอกเงิน เช่น ทนายความ  
ท่ีปรกึษากฎหมาย นกับญัชี 



มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
   

            “War on Drugs” 
   
      “War on Terrorism” 
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“War on Terro”  



Key points from latest FATF meeting (Oct 2019) 

Assessing whether countries are regulating the virtual asset sector to prevent its misuse for crime and terror (Risk assessment) 

Discussing the potential impact of "stablecoins" on the supervision of virtual assets, how to mitigate the risks ( both “stablecoins” 
and their service providers would be subject to the FATF standards either as virtual assets and virtual asset service providers or as 
traditional financial assets and their service providers.) 

 Understanding and leveraging the use of digital identity (draft guidance on the use of digital identity for public consultation) e.g 
how to. apply a risk-based approach to using digital ID systems 

 Monitoring Iran’s actions to address deficiencies in its AML/CFT system (deadline is FEB 2020)  

 Fis are required to apply enhanced due diligence with respect to business relationships and transactions with natural and 
legal persons from Iran  including (1) obtaining information on the reasons for intended transactions; and (2) conducting 
enhanced monitoring of business relationships, by increasing the number and timing of controls applied, and selecting patterns 
of transactions that need further examination. 

Discussing FATF initiative to combat financial flows from the illegal wildlife trade 

Adopting best practices on the beneficial ownership of legal persons 
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กลุ่มประเทศ G20 เรียกร้องให้ IMF ตรวจสอบผลทบต่อเศรษฐกจิมหภาคจากโครงการ 

Stablecoin และมเีส่ียงต่อการก ากบัดูแลและนโยบายสาธารณะโดยความเส่ียงดังกล่าว ได้แก่ 
ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการฟอกเงนิ การเงนิทีผ่ดิกฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุน 

จ าเป็นต้องประเมินและจัดการอย่างเหมาะสมก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินการจริง 
 



ภาพรวม: ข้อแนะน า 40 ข้อ  
 
A. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน 
B. ก าหนดความผิดอาญาฟอกเงิน & การริบทรพัย ์
C. ก าหนดความผิดอาญาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย &  
การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสงู 

D. มาตรการเชงิป้องกนั (CDD, wire transfers, PEPs, MVTS, High 
Risk Countries etc.) 

E. สง่เสรมิความโปรง่ใส & ขอ้มลูเจา้ของผูร้บัผลประโยชน์ของนิติ
บุคคล  

F. อ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (FIU/ LEAs/Regulators) 
G. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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5 ส่ิงส าคัญในการปฏบัิตติามมาตรฐานสากลของ FATF 
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 ความเสีย่งและบริบท 

     ประเมินความเส่ียง และใช้หลักการบริหารความเส่ียง 

 มาตรการทางกฎหมายและมาตรการเชงิสถาบัน 

 ก าหนดความผิดอาญา  ML/TF; มูลฐาน; มาตรการยดึ/อายัด/ มาตรการทางการเงนิกับบุคคลทีถู่กก าหนด TF/PF; มาตรการ
ควบคุมการขนเงนิข้ามแดน; โทษ 

 อ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของ หน่วยข่าวกรองทางการเงนิ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยก ากับดูแล  

มาตรการเชงิปราบปราม   
    การสืบสวนสอบสวน สั่งฟอ้ง และด าเนินคดีอาญา  ML/TF 

 มาตรการเชงิป้องกัน FI&DNFBPs 

CDD; record-keeping; PEPs, correspondent banking; MVTS; new technologies; wire transfer; Reliance on 
third parties; internal and financial group controls ; measures on higher risk countries; STR; tipping-off; BOs 

 ความมร่วมมอืภายในและต่างประเทศ 



ผลการประเมนิความเสีย่งดา้น ML ของไทย ปี 2559  
 

ภยัคกุคาม 
อาชญากรรมหลกัทีม่าของทรพัยท์ีน่ ามาฟอก (86%) ไดแ้ก่ ทุจรติ ยาเสพตดิ ความผดิเกีย่วกบัภาษ ี
ปัน่หุน้ ลกัลอบหนีศุลกากร 

อาชญากรรมขา้มชาตมิาจาก: ยุโรปตะวนัออกและตะวนัตก รสัเซยี จนี แอฟรกิาตะวนัตก เกาหลใีต ้
ญีปุ่่ น และประเทศเพือ่นบา้น   

อาชญากรรมขา้มชาตทิีม่คีวามเสีย่งสงู: ยาเสพตดิ ฉ้อโกง คา้มนุษย ์อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
การปลอมแปลงเอกสาร การเขา้เมอืงผดิกฎหมาย  

แหล่งเงนิสกปรกทีน่ ามาฟอกในไทยจากความผดิยาเสพตดิและการฉ้อโกงในสหรฐัอเมรกิา ยุโรป 
เมยีนมา จนี  โดยมกัฟอกผา่นธนาคาร 

เงนิสกปรกทีน่ าไปฟอกต่างประเทศมกัมาจากความผดิฐานฉ้อโกงและการพนนั โดยน าไปฟอก 
ทีส่หรฐัอเมรกิา ยุโรป และ  tax haven เชน่ สงิคโปร ์ฮอ่งกง มาเก๊า 
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ช่องทางท่ีมีความเส่ียงด้าน ML ของไทย 

30 

ผลการประเมิน ปี 2559 
 ช่องทางท่ีมีความเส่ียงสงูท่ีสดุ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย ์รองลงมา 

ได้แก่ ผูค้้าอสงัหาริมทรพัย ์

 ประกนัภยัวนิาศภยัและบตัรอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามเสีย่งต ่าสดุ 

* ความเสีย่งต ่าไมไ่ดห้มายความวา่ 
ไมม่คีวามเสีย่ง 

  



ความเส่ียงด้าน TF ของไทย 

31 

 แหล่งท่ีมาของทรพัยเ์พ่ือท า FT 
  -การระดมผา่น NPO 
  -การสนบัสนุนจากอาชญากรรมประเภทอื่น 
  -การจดักจิกรรมระดมทุน 
  -ผูล้งมอืก่อเหตุจดัหาทรพัย/์อุปกรณ์เอง 
 ช่องทาง ธนาคารพาณชิย ์SFI ผูค้า้อญัมณ/ีเพชรพลอย/ทองค า, ธุรกจิแลกเปลีย่นเงนิตรา, 

บรกิารโอนเงนิ/ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
  การใช้ทนุเพ่ือ FT  

• เพ่ือปฏิบติัการ (คา่อุปกรณ์/เดนิทาง/ฝึกอบรม/ ทีพ่กั) 
• เพ่ือการจดัตัง้ (จดักจิกรรม/ครอบครวั) 

 



มาตรการทางกฎหมายและสถาบนั 
  ก าหนดความผดิอาญาฟอกเงนิ และความผดิมลูฐานใหค้รอบคลุม 21 ,มลูฐานตามที ่
FATF ก าหนดรวมถงึ อาชญากรรมภาษรีา้ยแรง   
   ก าหนดมาตรการยดึหรอืรบิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิ โดยไมผ่กูพนักบัค า
พพิากษาในความผิดอาญาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการได้มาซึ่งทรพัย์สนิอนัมชิอบด้วย
กฎหมาย 
 ก าหนดใหป้ระเทศต่างๆ ก าหนดความผดิอาญาฐานสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย และก าหนดโทษทางอาญาอยา่งรา้ยแรง  (UNSCR 1267 & 1373) 
 การด าเนินมาตรการยดึอายดัทรพัยบ์ุคคล หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การแพรก่ระจายอาวธุที่
มอี านาจท าลายลา้งสงู  
 ก ากบัดแูลองคก์รไมแ่สวงหาก าไร 
 มาตรการควบคมุการขนเงนิขา้มแดน 
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มาตรการทางกฎหมายและสถาบนั (ต่อ) 

 บทลงโทษรนุแรง ไดส้ดัสว่น และ ยบัยัง้ไมใ่หก้ระท าผดิอกี  

มอี านาจหน้าที่ อย่างเพยีงพอ ทัง้หน่วยข่าวกรองทางการเงนิ หน่วย
บงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยก ากบัดูแล รวมทัง้มโีครงสรา้งและทรพัยากรที่
เพยีงพอ 
แนวปฏบิตัแิละ Feedback 
สถติ ิ
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Targeted Financial Sanction 
1. ด าเนินการอายดัทรพัยส์นิของบุคคลทีถู่กก าหนด รวมทัง้ทรพัยส์นิทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคุม สัง่การของบุคคลดงักล่าวไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

2.หา้มมใิหใ้หบ้รกิารทางการเงนิและมใิหบุ้คคลทีถู่กก าหนดสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได ้ 
◦ ด าเนินการโดยไมช่กัชา้ 
◦ ยดึหลกั list-based approach อยา่งเครง่ครดั  
◦ ควรพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิจาก PF 
◦ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวงัและด าเนินการ พรอ้มมาตรการลงโทษ 
◦ กลไกการถอดรายชื่อ 
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มาตรการลงโทษทางการเงินบคุคลท่ีถกูก าหนดเก่ียวกบั
การแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอ านาจท าลายล้างสงู 

 เกาหลีเหนือ:   
 มาตรการเข้มงวดขึน้  เพือ่สกดักัน้ชอ่งทางสรา้งรายไดแ้ละการเขา้ถงึระบบการเงนิ อาท ิ 

◦ เพิม่รายการสิง่ของตอ้งหา้ม  
◦ ระงบัความรว่มมอืทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการทีเ่กีย่วกบันวิเคลยีร ์
◦ การขนสง่สนิคา้/สกดักัน้/ตรวจสอบสนิคา้ : หา้มจดทะเบยีนเรอื/ ตรวจคน้สมัภาระ/ไมใ่หบ้รกิารประกนัภยักบัเรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เกาหลเีหนือ 

◦ มาตรการเกีย่วกบันกัการทตูและ สอท. : ลดจ านวนนกัการทตู/ จ ากดัจ านวนบญัชธีนาคาร/หา้มเชา่ทีด่นินอกวตัถุประสงค์
ทางการทตู 

◦ หา้มเดนิทางและอายดัทรพัย ์ 
◦ มาตรการน าเขา้-สง่ออก น าผา่นสนิคา้: หา้มจดัซือ้ถ่านหนิ เหลก็ แรเ่หลก็ 
◦ มาตรการทางการเงนิ และธนาคาร –ปิดส านกังานตวัแทน/ บรษิทัลกู/ จ ากดัจ านวนบญัช ีสอท. และนกัการทตูทีไ่ดร้บัรอง
สถานะ และหา้มประกอบธุรกจิ 
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บทบาทของภาคเอกชนในการท าธรุกรรมเก่ียวกบั 
เกาหลีเหนือ  

◦ ประเมนิความเสีย่ง  
◦ เพิม่ความตระหนกัเกีย่วกบัความเสีย่งทีอ่าจไมป่ฏบิตัติามกฎหมายเรือ่งการ
ควบคุมการน าเขา้ สง่ออก 

◦ ควรมกีารยนืยนัตนัตน ผูส้ง่ออก ผูน้ าเขา้ ผูใ้ชส้ดุทา้ย เชน่  
◦ เสน้ทางเดนิเรอืปกต?ิ 
◦ ผูใ้ชแ้ละจ านวนมคีวามเหมาะสม? 

◦ เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐาน 
◦ ท า CDD  
◦ปฏิบติัตามข้อก าหนดใน พรบ. ปกอ. อนุบญัญติัและแนวปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 
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มาตรการเชิงป้องกนั 
 การพสิจูน์ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
 เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐาน  
 ตรวจสอบธุรกรรมของผูม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเมอืง (Politically Exposed Persons 

(PEP) (R.12) 
 ท า CDD ธนาคารตวัแทน (R.13) 

 จดทะเบยีนผูใ้หบ้รกิารโอนมลูคา่เงนิ (Money or value transfer services (MVTS) (R.14) 
 ประเมนิความเสีย่งก่อนออกผลติภณัฑ์หรอืการใช้เทคโนโลยใีหม่ รวมถึงสนิทรพัย์ดจิทิลั

(R.15) *แกไ้ขล่าสดุ 2562 

 ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Wire transfers) ตอ้งมี
ขอ้มลูของผูส้ง่ และผูร้บัเงนิไปพรอ้มกบัการท าธุรกรรมโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์สมอ 
โดยเฉพาะการโอนเงนิขา้มประเทศ (R.16) 
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หมวด D: มาตรการป้องกนั (ต่อ) 
 การพึง่พาบุคคลทีส่าม (R.17) 

 มาตรการควบคุมภายในและบรษิทัในเครอื อนุญาตใหแ้ชรข์อ้มลูระหวา่งกนัได ้
เพือ่ประโยชน์ในการ AML/CFT (R.18) *แกไ้ข 2560 

 ประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูและมาตรการตอบโต ้(R.19) 

 รายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั  (R.20)  
*FATF อยูร่ะหวา่งปรบัระเบยีบวธิกีารประเมนิใหน้ิยามการ “รายงานธุรกรรมทมีเีหตุอนัควรสงสยั
ทนัท”ี มคีวามชดัเจนขึน้ 

 Tipping off (R.21) แชรข์อ้มลูระหวา่งสาขาและบรษิทัในเครอืไมผ่ดิ *แกไ้ข 2560 

 มาตรการส าหรบั DNFBPs (R.22-R. 23) 

 
 

 
 
 

 สาระส าคญัของมาตรฐานสากล AML/CFT(ต่อ)  
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THE ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING (APG) 

18 Oct 2019 (Black list) 

ประเทศท่ีมีความเส่ียงสงูและมาตรการตอบโต้ (R.19) 



FATF Public statement 18 Oct 2019 (Dark Grey list) 



Improving Global AML/CFT Compliance:  

On-going Process – 18 October 2019 

Jurisdictions with strategic 
deficiencies (12) 

The Bahamas 
Botswana 
Cambodia 
Ghana 
Iceland 
Mongolia 
Pakistan 
Panama 
Syria 
Trinidad and Tobago 
Yemen 
Zimbabwe 

Jurisdictions  
no longer subject to 

 monitoring 
 

Ethiopia 
Sri Lanka 
Tunisia 

 
 
 



ความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 
 ความรว่มมอืภายในประเทศระหวา่งหน่วยงานรฐั และระหวา่งรฐักบัเอกชน 
 ความรว่มมอืทางอาญารว่มกนั 
 การสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
 ความรว่มมอืกบัต่างประเทศในการยดึ อายดัทรพัยส์นิ 
 ความรว่มมอืรปูแบบอื่นๆ เชน่ MOU หรอืการแลกเปลีย่นขอ้มลูแบบไมเ่ป็นทางการ 
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ประสทิธผิล (Immediate Outcomes (IO)) 11 ด้าน 
(1) เขา้ใจความเสีย่ง ดา้น ML/FT และด าเนินการตามความเสีย่ง และมกีารประสานความ

รว่มมอืภายในประเทศ 
ในการต่อตา้น ML/FT  

(2) ใหค้วามรว่มมอืระหวา่งประเทศอยา่งเหมาะสมในการใหข้อ้มลูทัง้ดา้นขา่วกรองทาง
การเงนิ หลกัฐานและสนบัสนุนการด าเนินการกบัอาชญากรและทรพัยส์นิ 

(3) หน่วยก ากบัดแูลก ากบัการปฏบิตัติามดา้น AML/CFT ของ FIs และ DNFBPs อยา่ง
เหมาะสมตามระดบัความเสีย่ง  

(4) FIs และ DNFBPs มกีารรายงานธุรกรรมสงสยั และปฏบิตัติามมาตรการเชงิป้องกนัดา้น 
AML/CFT อยา่งเพยีงพอตามระดบัความเสีย่ง 

(5) ป้องกนันิตบิุคคลและบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
จากการถกูใชเ้พือ่ ML/FT และพนกังานเจา้หน้าทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูผูร้บัประโยชน์ได ้

(6) พนกังานเจา้หน้าทีใ่ชข้า่วกรองทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ในการสบืสวนดา้น ML/FT 
อยา่งเหมาะสม 
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ประสทิธผิล  
(Immediate Outcomes (IO)) 11 ดา้น (ต่อ) 

(7) ด าเนินการสบืสวนและด าเนินคดคีวามผดิฐานฟอกเงนิและมบีทลงโทษทีร่นุแรงไดส้ดัสว่น
และมผีลยบัยัง้การกระท าความผดิ 

(8)  รบิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิ  

(9) ด าเนินการสบืสวนและลงโทษผูก้ระท าความผดิฐานสนบัสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การ
รา้ยและมบีทลงโทษทีร่นุแรงไดส้ดัสว่นและมผีลยบัยัง้การกระท าความผดิ 

(10) ป้องกนัการระดมทุน เคลื่อนยา้ยเงนิทุน การใชทุ้นและการใชอ้งคก์รไมแ่สวงหาก าไรโดย
ผูก้่อการรา้ย องคก์รก่อการรา้ยและผูส้นบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(11) ป้องกนัไมใ่หบุ้คคลหรอืกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพรก่ระจาย WMD ระดมทุน เคลื่อนยา้ย
เงนิทุน และใชทุ้นตามแนวทางของคณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ
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สรปุสาระส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 

 Suppression – ปราบปราม 

 Prevention – ป้องกนั 

 Authority/Accountability – มอี านาจอยา่งเพยีงพอและมภีาระรบัผดิชอบ 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 Cooperation - มคีวามรว่มมอืและบรูณาการท างาน 

 Effectiveness - มปีระสทิธผิล 

SPACE อุดช่องโหว่
การฟอกเงิน 



1st round : 2002 

     2nd round: 2007 31% 
 

      3rd round: 2017 

Technical compliance 2017 54.53 % 

          2018 : 57% 
Effectiveness:  4 out of 11 

 

Thailand’ s AML/CFT assessments 
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Compare Technical compliance results 
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Compare Effectiveness results 
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11 
Immediate 
outcomes 



 การฟอกเงนิคอือะไร 
 วธิกีารฟอกเงนิท าอยา่งไร 
 เหตุใดอาชญากรตอ้งฟอกเงนิ 
 มาตรการตามกฎหมายทีส่ าคญั 
 ดา้นป้องกนั 
 ดา้นปราบปราม 
 ความผดิเกีย่วกบัการฟอกเงนิ 

 
 

 
 

 การบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน 
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Money Laundering 

“การน าเงินหรือทรพัยส์ิน ที่

ไดม้าจากการกระท าความผิด  

มาด าเนนิการอยา่งใด ๆ 

เพือ่ให ้ ดเูสมอืนวา่ 

เงนิหรอืทรัพยนั์น้ไดม้า
โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย
หรอืไดม้าโดยสจุรติ” 
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Placement Layering Integration 

การน าทรพัยเ์ขา้สูร่ะบบ  
เช่น เอาไปฝากธนาคาร 

การแปรสภาพทรัพยส์ินโดย
การสร้างธรุกรรมหลายๆ ชั้น  

เช่น เอาไปซือ้อสงัหารมิทรพัย ์
ทองค าแทง่ หรือซือ้ในนามบคุคลอืน่  
เพื่อใหต้ิดตามทีม่าของทรพัยย์ากขึน้ 

เกิดใหม่ในฐานะเงินสะอาด 
คือ ผ่านการกลบเกล่ือน
ร่องรอยแล้วเข้ามาสู่ของ

เจ้าของทีแ่ท้จริง ผ่านการท า
ธุรกรรมทีม่ีเอกสารถูกต้อง
ตามกฎหมาย เช่น การ

จ่ายเงนิซือ้สินค้าและบริการ
แต่ไม่มีการส่งมอบจริง  
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 เพื่อปกปิดแหลง่ทีม่าของเงิน (Conceal Income) 

 เพื่อซุกซอ่นทรพัยส์นิ (Hide Assets) 

 เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของทีแ่ทจ้ริง (Conceal Ownership) 

 เพื่อปกปิดแหลง่ทีม่าทีผ่ดิกฎหมาย (Conceal Illegal Source) 

 เพื่อท าใหดู้เสมอืนวา่เปน็เงินหรือทรัพยส์นิทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 
(Make It Appear Legal) 

วัตถุประสงค์ของการฟอกเงิน  
(Reasons to Launder Money) 

http://www.presentationgo.com/


เหตผุลความจ าเป็นของการมีกฎหมาย ปปง. 
ในประเทศไทย 

 
• การเป็นสมาชิก UN  
• การเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา 

(อนุสัญญาเวียนนา 1988) 
 

• ปัญหาการฟอกเงินท่ีมีแนวโนม้
เพ่ิมมากข้ึน 

• กฎหมายท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาการ
ฟอกเงินไดอ้ยา่งมีประสิทิภาพ 
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การป้องกันการฟอกเงนิผ่านระบบการเงนิและธุรกิจ
ทีเ่กีย่วข้องกับการเงนิ 



อ านาจของส านักงาน ปปง.ในการป้องกนัการฟอกเงิน 
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ภาพรวมกฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการฟอกเงิน 

 พรบ.ปปง. หมวด 2 วา่ดว้ยการรายงานและการแสดงตน 
 กฎกระทรวงการรายงานธุรกรรมและแบบรายงาน  
 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินในการแสดงตน 
 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัใหลู้กคา้แสดงตน 
 กฎกระทรวงการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ (cdd) 
 ระเบียบคณะกรรมการ ปปง.วา่ดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มูล cdd 
 ระเบียบคณะกรรมการ ปปง.วา่ดว้ยการฝึกอบรมพนกังาน 
 พรบ.ปปง. หมวด 6 วา่ดว้ยบทก าหนดโทษ 



การท า KYC/E- 
 
 
 
 
 
 

KYC / E-KYC 
 สอดคลอ้งกบัความเส่ียง (ตามเกณฑข์องประกาศส านกันายกฯ วา่ดว้ยการจดัใหลู้กคา้แสดงตน) 

 ความเส่ียงต ่า/สูง 
 Identification + Verification + CDD + ตรวจสอบ Sanction List 

 Identification ลูกคา้แสดงหลกัฐาน/เอกสาร/ขอ้มูลเพ่ือระบุตวัตน ทั้ง face-to-face และ non face-to-face เช่น บตัร
ประชาชน/passport/ ตวัจริง หรือทาง electronic 

 Verification เป็นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เช่น บตัรประชาชน (Trusted Sources)  
 การพิสูจน์และยนืยนัตวัตนทางดิจิทลั 

 

๒๗/๑๒/๖๒ 



ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  



Biometric Facial Recognition 



ธนาคารพาณิชยเ์ร่ิมทดลองน าเทคโนโลยกีารจดจ าใบหน้า (Facial Recognition) มาช่วยในกระบวนการ
รู้จักลูกค้า ทีเ่รียกว่า Know Your Customer หรือการท า KYC เมือ่ลูกค้ามาขอเปิดบัญชกัีบธนาคาร 



ธนาคารกสิกรไทยเปิดตวัเคร่ืองแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศอัตโนมัต ิ(Automated 
Currency Exchange Machine) ทีเ่ปิดใหผู้้เดนิทางแลกเงนิไดด้ว้ยตนเองตลอด 24 ช่ัวโมง 



การพิสูจน์และยนืยนัตวัตนบนดิจิทลั 
(NDID)  

๒๗/๑๒/๖๒ 

FATF Issues Draft Guidance on Digital Identity Systems 



Record Keeping Requirements 



บทบาทหน้าทีข่องผู้มีหน้าทีร่ายงาน 

- การรายงานธุรกรรม 

- การจดัให้ลูกค้าแสดงตน 
- การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้า 
- การเกบ็รักษาข้อมูล 
- หน้าที่อ่ืน ๆ เช่น มาตรการควบคุมภายในเกีย่วกบัการฝึกอบรมพนักงาน 

 

 

 



กฎกระทรวง 
ก าหนดธุรกรรมทีส่ถาบันการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
พ.ศ. 2562  



กฎกระทรวง 
ก าหนดธุรกรรมทีส่ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน  

พ.ศ. 2562  

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงน้ี 
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย   ซ่ึงสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 
“บุคคลที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงตกลงกนัทาง

กฎหมายให้เป็นผูค้รอบครอง ใช ้จ าหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

 
ข้อ 4 กรณีลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองหรือในช่วงระยะเวลาท่ีตกลงกบัสถาบนั

การเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 เพื่อใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของ
สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าว ให้สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าวจดัให้ลูกคา้แสดง
ตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม เวน้แต่ลูกคา้ไดแ้สดงตนไวก่้อนแลว้ 



ข้อ  5  กรณีลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 เพื่อ
ใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าว 
ให้สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพดังกล่าวจดัให้ลูกคา้แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การใหบ้ริการรับช าระเงินแทนในแต่ละคร้ังมีมูลค่าตั้งแต่หา้แสนบาทข้ึนไป 
(2) การใหบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์หรือการใหบ้ริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในแต่ละคร้ังมี

มูลค่าตั้งแต่หา้หม่ืนบาทข้ึนไป 
(3) การท าธุรกรรมนอกจาก  (1)  และ  (2)  ไม่วา่คร้ังเดียวซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไปหรือหลาย

คร้ังท่ีมีความต่อเน่ืองซ่ึงมีมูลค่ารวมกนัตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป 
 

ข้อ 6 สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอ้งก าหนดมาตรการและควบคุมดูแลการท า
ธุรกรรมอยา่งเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบติัอนัเป็นอุปสรรคต่อการแสดงตนของลูกคา้ท่ีเป็นคนพิการหรือ
คนทุพพลภาพ 

 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เร่ือง วธีิการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 



ข้อ  3  ในประกาศน้ี 
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายซ่ึงสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงตก

ลงกนัทางกฎหมายใหเ้ป็นผูค้รอบครอง ใช ้จ าหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

“ลายมือช่ือ” หมายความรวมถึงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

“แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ” หมายความว่า แหล่งขอ้มูลท่ีมีการให้ขอ้มูลหรือจดัท าขอ้มูลอย่างมี
เหตุผล มีหลกัเกณฑ ์หรือมีการอา้งอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เร่ือง วธีิการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 



ข้อ  4  การแสดงตนของลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือเตม็ 
(2) วนั เดือน ปีเกิด 
(3) เลขประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงเลขหนงัสือเดินทางหรือเลขประจ าตวัท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ของรัฐเจา้ของสัญชาติออกให ้หรือเลขประจ าตวัในเอกสารส าคญัประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออกให้ 
(4) ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น และท่ีอยู่ปัจจุบนั กรณีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงช่ือ

ประเทศเจา้ของสัญชาติและท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย เวน้แต่คนต่างดา้วไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศไทย ใหใ้ชท่ี้อยูปั่จจุบนั 
(5) ขอ้มูลการติดต่ออ่ืน เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์  
ในการแสดงตนตามวรรคหน่ึง ให้สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16พิจารณาถึงความเส่ียงดา้นการ

ฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงของบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบั
การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ย 



ข้อ 5  ในกรณีท่ีการท าธุรกรรมใดไม่ใช่บริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่าหรือไม่ไดมี้การบริหารความ
เส่ียงของบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินจนท าให้บริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินนั้นมีความเส่ียงต ่า ให้สถาบนัการเงิน
หรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16ขอขอ้มูลและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีในการแสดงตนเพ่ิมเติมจากขอ้ 4 ดว้ย 

(1) หลกัฐานของขอ้มูลตามขอ้ 4 (3) 
(2) ขอ้มูลอาชีพ รวมทั้งช่ือและสถานท่ีตั้งของท่ีท างาน 
(3) ลายมือช่ือผูท้  าธุรกรรม   
 
ข้อ  6  การแสดงตนของลูกคา้ซ่ึงเป็นนิติบุคคลอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือนิติบุคคล 
(2) ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการ 
(3) สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศพัท ์
(4) เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ในกรณีท่ีมี 
(5) ช่ือเตม็ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(6) ขอ้มูลของบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ยใหส้ร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน

หรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นคร้ังคราว ดงัต่อไปน้ี ... 



ข้อ 7  การแสดงตนของลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 หรือ  ขอ้ 5 แลว้แต่กรณี 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 
ในการน้ี  ใหส้ถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ขอส าเนาหนงัสือหรือเอกสารส าคญัท่ี

แสดงวา่ไดมี้การตกลงกนัใหบุ้คคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายดว้ย 
 
ข้อ 8 การแสดงตนของลูกคา้ท่ีไม่ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมต่อหน้า ให้สถาบนั

การเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ด าเนินการตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 แลว้แต่กรณี 



ข้อ 9 การจดัใหลู้กคา้แสดงตนตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 ใหส้ถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ก าหนดและด าเนินมาตรการเพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนของลูกคา้ 

 
ข้อ 10 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  บรรดาขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัการแสดงตนตามประกาศน้ีท่ีสถาบนั
การเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไดม้าจากลูกคา้หรือแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ให้ถือว่าเป็น
ขอ้มูลหรือหลกัฐานเก่ียวกบัการแสดงตนตามประกาศน้ี โดยสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 ไม่ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนอีก 



กฎกระทรวงการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 

Customer due diligence 



 
 
 

 

 

การหาผู้รับประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง (BO) 
What is “Beneficial Ownership?” 

 

 

              “I own some stock in the casinos but very little” – 

                                                                                 

      Michael Corleone,  

                                                                                      The Godfather, Part II 



• No single universally required definition  

• But FATF provides useful information: 

- Always a natural person 

- Ownership benchmark (FATF mentions 25% but does not 

specifically recommend – some countries use lower amounts 

- Direct and indirect ownership 

- “De facto” control (“ultimate effective control”) 

- More than one person can be a BO – even if a person qualifies as 

a BO based on ownership, a different person may in fact be the 

decision-maker and thus be considered a BO 

- If a BO cannot be identified based on share ownership/voting 

rights or “ultimate effective control”), the CEO can be considered 

the BO….but this is a “last resort!” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meaning of Beneficial Ownership 
 



 
 
 

 

 

77 

2-pronged approach to beneficial ownership 

• Ownership Prong: 

Any natural person who directly or indirectly owns [25]% or more 

of the legal person 

• Effective Control Prong:  

Any natural person who has “ultimate effective control” of the 

legal person 
  

 

Ownership Effective Control 

Beneficial Ownership 



 

 FATF refers to  “more than” 25% - but does not advocate a hard benchmark 

 

• United States, Australia: “25% or more” 

 

• New Zealand, Hong Kong, European Union:  “More than 25%” 

 

• Philippines, Argentina, Dominican Republic:  20% 

 

• Uruguay: 15%  

 

• Barbados, Bahamas, Belize, Jersey: 10%  

 

• Colombia: 5%  

Beneficial Owners:  

How much ownership amounts to “control?” 

International Perspectives 



 
What if no natural person owns the 

requisite amount? 

Look for actual effective control – who REALLY “calls the shots?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’T JUST “DEFAULT” TO THE CEO! 

  

  

  

 

  

 

 
  

 

: 

 
                                                

 

 

 



 

 
  

Is there a natural person who…… 

 

• Owns at least [25]% of a legal person/legal 

arrangement....   

 OR 

• Can do what a [25]% shareholder can do? 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 
  

 

: 

 
                                                

 

Real question: 



• Helps to fight crime, terrorist financing, tax evasion and 

corruption. 

• FIs and DNFBPs can vet potential customers and refuse to 

deal with criminals, terrorists and corrupt officials. 

• Improves the investment climate.  

• Reduces reputational and financial risks.  

• Improves the rule of law. 

• Increases trust and accountability. 

• Enhances revenue collection.  

 

Why BO Transparency Matters  



FATF Recommendation 24  

(Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons): 
 

• Assessment of risk in relation to juristic(or legal) persons requires greater detail.  

• Data on the registration of basic ownership information in private limited companies is not kept up to date.  

• Sanctions available to enforce compliance with transparency and reporting obligations are not adequate.  

• The absence of beneficial ownership obligations on juristic persons or customer due diligence (CDD) 

requirements for DNFBPs undermines the availability of beneficial ownership information for authorities.  

 

 

Areas for improvement per 2017 MER  [1/2]   



FATF Recommendation 25 (Transparency and Beneficial Ownership of Legal 

Arrangements): 

 

• No obligations to ensure that trustees disclose their status to FIs and 

DNFBPs when forming a business relationship or carrying out an 

occasional transaction which is given weight.  

 

• The absence of BO obligations on foreign legal arrangements operating in 

Thailand or CDD requirements for DNFBPs undermines the availability   of 

beneficial ownership information for authorities. 

 

 

Areas for improvement per 2017 MER  [2/2]   



การรายงาน “ ธุรกรรม ”  

     ธุรกรรม หมายความว่า “กจิกรรมที่เกีย่วกบัการท านิติกรรม 
สัญญา หรือการด าเนินการใดๆ กบัผู้ อ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกจิ 
หรือการด าเนินการเกีย่วกบัทรัพย์สิน”  



สรุป การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงนิ 
ประเภทธุรกรรม วงเงนิที่ก าหนดให้รายงาน 

ธุรกรรมทีใ่ช้เงนิสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป 

ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นเงินสด 

ตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นการโอน
เงินหรือช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตั้งแต่ 7 แสนบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย ไม่ก าหนดวงเงนิ 



“ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย” 

หมายความว่า 

 ธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ากระท าขึน้เพ่ือหลกีเลีย่งมใิห้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคบัแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้ 

 ธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องหรืออาจเกีย่วข้องกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพยีงคร้ังเดยีวหรือหลายคร้ัง  

 ให้หมายความรวมถงึการพยายามกระท าธุรกรรมด้วย 

 



มาตรการปราบปรามตามกฎหมายฟอกเงนิ 

การตดิตามทรัพยส์ินทีเ่กีย่วกับการกระท าความผิด 

การด าเนินคดอีาญาฐานฟอกเงนิ 



      1.Identifying 

2.Tracing 

3.Freezing 

4. Forfeiture 

       

 

 
การตดิตามทรัพยส์ินทีเ่กีย่วกับการกระท าความผิด 



 1. เป็นความผดิอาญาที่มีกฎหมายก าหนดไว้แล้วและก าหนดให้เป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ปปง.   

 2. เป็นความผดิที่ท าให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สนิ  

 3. ไม่ว่าความผิดเกดิในหรือนอกราชอาณาจักรด าเนินการได้หมด (ไม่มี

ข้อจ ากัดเรื่องอ านาจรัฐ) 

 4. ปัจจุบันมี 28 มูลฐาน (ใน พรบ.ปปง./ตามกฎหมายอื่น) 

 

 
  

ความผดิมูลฐานตามกฎหมาย ปปง. 
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แผนภูมแิสดงการตรวจสอบการฟอกเงนิ 

สถาบนัการเงนิ ส านักงานทีด่นิ ผู้ประกอบอาชีพ 

อยัการ 
คณะกรรมการ 

ศาลแพ่ง 

อยัการ คืน 

คืนให้ ผสห. 

เลขาธิการ 

ศาล ฯ (ด่วน) 

ส านักงาน ปปง. 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการธุรกรรม หรือ เลขาธิการ 

ตกเป็นของแผ่นดนิ 

90 วนั* 

10 วนั 3 วนั* 

เจ้าของคดัค้าน 

ผู้ท าธุรกรรมคดัค้าน 

ประกาศ-แจ้ง 

ยดึ / อายดั 

ยดึ -  อายดั ยบัยั้งธุรกรรม 

หลกัฐานเช่ือได้ 

เจ้าของร้องขอคืน 
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12/27/2019 2:20 PM 

การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดอาญา
ฐานฟอกเงิน 



ความผดิฐานฟอกเงิน   

(1) โอน รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพ ทรพัยส์นิฯ 
 - เพือ่ซกุซอ่นหรอืปกปิดแหล่งทีม่า ฯ หรอื 
 - เพือ่ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ไม่วา่กอ่น/ขณะ/หลงัการกระท าความผดิ 
มใิหต้อ้งรบัโทษหรอืรบัโทษน้อยลง หรอื 
 
(2) กระท าดว้ยประการใด ๆ เพือ่ปกปิด/อ าพราง 
 - ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ การไดม้า แหล่งทีต่ ัง้  
 - การจ าหน่าย การโอน การไดส้ทิธใิด ๆ ฯ  
(3) ไดม้า ครอบครอง หรอืใชฯั โดยรูว้า่เป็นทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งฯ 



ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
Anti -Money Laundering Office  

ฐานความผดิ 

ฟอกเงนิ  
 

สนับสนนุ ช่วยเหลือ จัดหา 
หรือให้ทรัพย์สนิฯ 

 พยายามกระท าความผิด 

สมคบ 

บุคคลธรรมดา --- จ าคุก 1 – 10 ปี หรือ ปรับ 2 หมื่น – 2 แสน 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

นิติบุคคล --- ปรับ 2 แสน  – 1 ล้านบาท 

ระวางโทษเช่นเดียวกับตวัการ 

ระวางโทษเชน่เดยีวกบัผูก้ระท าความผดิส าเรจ็ 

รับโทษกึง่หนึง่ 

โทษ 



 1. นิตบุิคคลทีเ่ป็นผู้มหีน้าทีร่ายงานธุรกรรม   

  - หน้าทีท่ า KYC/CDD  
  - การรายงานธุรกรรม    

 2. นิตบุิคคลทีเ่ป็นลูกค้าของผู้มหีน้าทีร่ายงาน  
  - ถูก KYC/CDD 
  - ถูกรายงานธุรกรรม 

 3. นิตบุิคคลถูกใช้ในการฟอกเงนิ (เป็นเคร่ืองมอืของอาชญากร 
/Innocent Agent) หรือเป็นผู้ฟอกเงนิเสียเอง 

 
 
  

สรุป:ความเกีย่วข้องนิตบุิคคลกับกฎหมาย ปปง. 





ขอบคุณครับ 

AMLO CYBER CRIME DETECTION SECTION 100 



Map to IMPACT Forum Entrance 2 

Express way 
from city

Indoor parking 2 
P2 (10fl)

Entrance 2 / 
VIP parking



Map to IMPACT Forum, Sapphire 204-204



ทางเข้าท่ีจอดรถ
P2

เส้นทางไปที่จอดรถ entrance 2

แผนที่มายงัทางเข้า entrance 2 และอาคารจอดรถ P2



ทางเขา้ทีจ่อดรถ P2



2 A - B

V - PAT

Indoor Parking 2.

ส ำรองท่ีจอดรถ 9/01/ 2563 งำน กำรอบรมหลกัสูตร เร่ิมตน้อยำ่งมัน่คง สู่กำ้วต่อไปอยำ่งย ัง่ยืน
ห้อง  Sapphire 204-205
วนัท่ี 9/01/2020
ชั้น 2A จ ำนวน 112 คนั รปภ. 2  นำย เวลำ 06.00 –18.00 น.

ส ำหรับผูพิ้กำร




