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Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (1999) has efficiently established an important 
criteria to prevent and suppress the money laundering, namely to establish the criteria for tracking down the money 
laundering route through the process of reporting, the reporting and appearance.  The financial institution, the Land Office 
and the operator who professes business in relation to an operation or a giving of advice in making a transaction that 
involves investment are imposed a duty to report any transaction in accordance with the conditions stipulated in the 
Ministerial Regulations to Money Laundering Prevention and Suppression Office.  One of such transaction stipulated in the 
Act is suspicious transaction. 

From the research results that Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (1999) imposes the 
basic character of suspicious transaction in Section 3 and divides suspicious transaction into 4 (four) categories, such 
basic character however cannot be clear established or clarified to any person concerned both the government and 
public sectors.  Consequently, it causes lacking of standard decision to report the suspicious transaction to Money 
Laundering Prevention and Suppression Office.  In addition, from the research of various countries regarding laws on 
Money Laundering Prevention and Suppression, it results that the basic character of suspicious transaction has not been 
imposed in the laws as the same as Thailand.  However, the work units concerned has collected the character of 
suspicious transaction has been collected by the work units concerned and has been brought up to any person 
concerned as the case studies for the benefits to prepare the report.  From such international case studies, the preliminary 
criteria has been developed to use for consideration of the basic characters of suspicious transaction in accordance with 
Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (1999).  The preliminary criteria are divided into 4 (four) 
categories: (1) to be suspicious in behavior; (2) paying an attention to any transaction; (3) observation carefully for 
suspicious behavior of any person or the organization who performs a transaction and (4)  particular action or other 
circumstances and factors. 

This Thesis indicates highlights of the foregoing limitations and proposes of  the criteria to establish the standard 
norm in reporting suspicious transaction.  The formats of procedure to use for criteria have been imposed to be applicable 
for both the government and public sectors.  It is useful for creation of good relationship between the government and 
public sectors in develop the person concerned to have a knowledge and understanding about suspicious transaction.  
The Central Centre has been proposed to establish for the purpose of collection and exchanging any information between 
the work unit and the organization concerned including the additional studies on the case studies occurred in other 
countries.  The forgoing criteria are useful for reporting suspicious transaction sufficiently and for implementing the 
intention purposes of  Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (1999). 
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บทนํา 
 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  
ในปจจุบันบรรดาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยก็คงไมมีใครปฏิเสธ

ไดวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” และ “อาชญากรรมยาเสพติด” เปนอาชญากรรมที่สราง
ความเสียหายคิดเปนมูลคาจํานวนมหาศาล และเนื่องจากในปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยี ไมวา
จะเปนอุปกรณในการดํารงชีวิต การติดตอส่ือสาร การคมนาคม เมื่อมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัย
ใหมมาผนวกเขากับการประกอบอาชญากรรมจึงทําใหรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมที่เคย
กระทําเพียงภายในประเทศก็ไดพัฒนาไปสูอาชญากรรมขามชาติ เชน ขบวนการคายาเสพติด 
ขบวนการกอการราย หรือโสเภณีขามชาติ อาชญากรรมที่เคยกระทําในกลุมคนจํานวนนอย ก็
กลายเปนองคกรอาชญากรรม (Organized Crime) เชน องคกรมาเฟยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลุมละตินอเมริกา และยุโรป หรือยากูซาในประเทศญี่ปุน จึงเปนปญหายากยิ่งตอเจาหนาที่ใน
หนวยงานกระบวนการยุติธรรมที่จะดําเนินการทางกฎหมายไดอยางสัมฤทธิผล ทําใหอาชญา
กรรมดังกลาวสามารถสรางภัยพิบัติใหแกมวลมนุษยชาติอยางไมรูจักจบสิ้น 

 
เนื่องจากการประกอบอาชญากรรมในปจจุบันมีผลประโยชนทั้งในรูปของเงินสดและ

ทรัพยสินอื่น ๆ มีมูลคาจํานวนมหาศาล ดังนั้นความตองการพื้นฐานของเหลาอาชญากรจึงไดแก 
การปกปดการกระทําความผิดของตนไมวาดวยวิธีการใด ๆ รวมถึงการที่นําผลประโยชนที่ไดจาก
การประกอบอาชญากรรมไมวาจะอยูในรูปของเงินสด หรือทรัพยสินตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับการ
กระทําความผิด ไปทําการเปลี่ยนสภาพใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวา
เปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการขจัดรองรอยของการ
กระทําความผิด และนําเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนที่ไดมาจากการเปลี่ยนสภาพดังกลาวมาใช
เปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรมนั้น หรือหลอเลี้ยงองคกรอาชญากรรม และเพื่อเพิ่มผล
ประโยชนจากการประกอบอาชญากรรมใหมากขึ้น อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและของประชาคมโลกเปนอยางมาก 
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มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเปนมาตรการทางกฎหมายที่ประชา-
คมโลกรวมกันกําหนดขึ้นมา เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมขณะเดียวกันก็เปน
การทําลายอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององคกรอาชญากรรม และเพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม
เสนทางการโอนยักยายถายเทเงินที่เกิดจากการประกอบอาชญากรรม และยังชวยใหสามารถ
พิสูจนทราบโครงขายขององคกรอาชญากรรมไดดวย มาตรการนี้ถูกกําหนดขึ้นจากความคิดพื้น
ฐานที่วา เงินจํานวนมหาศาลจะไมมีประโยชนใดๆแกผูเปนเจาของเลยถาไมไดนํามาจับจายใช
สอย  อาชญากรจะตองนําเงินรายไดจากการประกอบอาชญากรรมซึ่งถือวาเปนเงินสกปรกมาหลอ
เลี้ยงองคกรหรือลงทุนในกิจการอื่นตอไป จากความคิดพื้นฐานนี้ไดพัฒนามาสูเทคนิคของการ
ปราบปราม คือ จับจุดการโอนเงินสกปรกมาเปนจุดเริ่มตนสืบสวนสอบสวนคนหาเสนทางการโอน
ยักยายถายเทเงินเรื่อยไปจนถึงตนตอของแหลงที่มาของเงินเหลานั้น ผลที่ไดรับคือ ทําใหอาชญา
กรไมสามารถใชเงินสกปรกได และคนพบสวนประกอบตาง ๆ  ของโครงขายอาชญากรรม 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนมาตราการทาง

กฎหมายที่มีวัตถุประสงคที่สําคัญในการปราบปรามอาชญากรรมโดยการจัดการกับทรัพยสิน หรือ
เงินไดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด โดยมิใหทรัพยสินหรือเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ถูกแปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือถูกแปลงใหเปนทรัพยสินหรือเงินไดที่ชอบดวยกฎหมาย 
หรือที่เรียกกระบวนการนี้วา “การฟอกเงิน” ดังนั้นในพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีการบัญญัติทั้ง
มาตรการการปราบปราม คือ การกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา และมีการกําหนด
โทษทางอาญาสําหรับผูที่ฝาฝน และมาตรการการปองกัน โดยการใหสถาบันการเงิน สํานักงานที่
ดิน และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานถึงธุรกรรมตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 
โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนด

ใหใหสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดิน และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะ
นําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานถึงธุร
กรรมตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีบท
กําหนดโทษในกรณีที่ไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด และไดกําหนดลักษณะของธุรกรรมที่ตอง
รายงานไวดวย ซึ่ง ธุรกรรมลักษณะหนึ่งที่พระราชบัญญัติกําหนดใหตองรายงานตอสํานักงานปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  
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จากบทนิยามในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดคํานิยามของคําวา    
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ใหหมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทํา        
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ     
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง มิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราช-
บัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะ
เปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง นั้น จากบทนิยามนี้เองกอใหเกิดความไมชัดเจน
ตอผูที่มีหนาที่ตองรายงาน วาธุรกรรมประเภทใดตามกฎหมายถือวามีลักษณะเปนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ดังนั้นผูที่มีหนาที่ตองรายงานจึงจําเปนตองใชดุลพินิจของตนในการกําหนดรูปแบบ 
และลักษณะของธุรกรรมวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อมิใหตนตองถูกลงโทษ
ฐานฝาฝนไมรายงานตอสํานักงาน และอาจเกิดการใชดุลพินิจเพื่อเลือกปฏิบัติที่จะรายงานธุร
กรรมใดหรือไมโดยผูที่มีหนาที่ตองรายงาน ทําใหขาดแนวปฏิบัติที่แนนอนในการรายงานและสง
ผลใหมาตราการปองกันของพระราชบัญญัติดังกลาวไมอาจบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของ

ประเทศไทยไดรางขึ้นโดยอาศัยแนวทางของกฎหมายฟอกเงินของตางประเทศซึ่งไดมีการบังคับใช
แลวในระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นการศึกษากฎหมายของตางประเทศในสวนเกี่ยวกับลักษณะ
ของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย วามีรูปแบบ และลักษณะเชนใด แลวนํามาประกาศกําหนดเปน
แนวทางใหผูที่มีหนาที่ตองรายงานและผูที่เกี่ยวของทราบยอมกอใหเกิดแนวบรรทัดฐานและแนว
การปฏิบัติที่ชัดเจน ที่จะลดปญหาการใชดุลพินิจ และการเลือกปฏิบัติของผูที่มีหนาที่รายงาน อีก
ทั้งยังสงผลใหมาตราการปองกันของพระราชบัญญัติดังกลาวสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ 

2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของตางประเทศ เพราะประเทศ
ตาง ๆ มีวิวัฒนาการมานานกวาประเทศไทย 

3. เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบอุปสรรคและปญหาในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของทั้งประเทศไทยและตางประเทศ 
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4. เพื่อกําหนดแนวทาง และลักษณะที่เหมาะสมของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และแนวโนมในการ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงิน 

 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 
1. ทําใหเกิดความรูความเขาใจในแนวความคิดและกฎหมายฟอกเงินทั้งของประเทศ

ไทยและตางประเทศ 
2. ทําใหทราบถึงลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของตางประเทศ 
3. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขอุปสรรคและปญหาในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของประเทศไทย โดยวิเคราะหและเปรียบเทียบ
จากกฎหมายตางประเทศ 

4. สามารถกําหนดแนวทาง และลักษณะที่เหมาะสมของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 
   “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” เปนธุรกรรมประเภทหนึ่งที่พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กําหนดใหหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนด มีหนาที่ตอง
รายงานธุรกรรมดังกลาวตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แตจากบทนิยาม ของ
คําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ เปนเพียงการกําหนดรูป
แบบ และลักษณะเบื้องตนเทานั้น จึงนําไปสูปญหาการใชดุลพินิจในการวินิจฉัยของผูที่มีหนาที่
รายงาน อีกทั้งยังขาดแนวทางปฏิบัติที่แนนอนสําหรับผูมีหนาที่รายงานที่จะนําไปใชในการวินิจฉัย 
จึงสงผลทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
ศึกษาลักษณะของ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ของกฎหมายตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางใน
กําหนดลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของประเทศไทยใหมีความชัดเจน และเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกัน เพื่อนําไปสูการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ศึกษาวิเคราะหกฎหมายและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรายงานและการแสดง
ตนตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยว
กับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยวิเคราะหและ
เปรียบเทียบกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวของของตางประเทศ โดยศึกษาถึงลักษณะ
และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการบังคับใชกฎหมายดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยในตางประเทศ และแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะหถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของแตละแนวทาง เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบ 
และลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 

 
1.6 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
   การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาจากเอกสารภาษา
ไทย และภาษาตางประเทศ อาทิเชน อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส ตํารา หนังสือ วารสาร ตัวบท
กฎหมาย บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลเปนขอเสนอแนะตอไป 



บทที่ 2 
 

หลักการของการรายงาน การแสดงตน และการบันทึกขอเท็จจริง 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 
 

เนื่องจากในปจจุบันการประกอบอาชญากรรมมีลักษณะที่ซับซอนและโยงใย 
กระทํากันเปนองคกร (Organized Crime) ไมวาจะเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอ
โกง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือทางยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร 
ฯลฯ ซึ่งการประกอบอาชญากรรมเหลานี้นํามาซึ่งรายไดเปนจํานวนมหาศาลใหกับอาชญากรและ
บุคคลที่เกี่ยวของ จึงกอใหเกิดแรงจูงใจ (Motive) แกเหลาอาชญากรใหตองนําเงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาโดยการกระทําความผิดเหลานี้มากระทําการในรูปแบบตางๆ เพื่อทําใหเงินหรือทรัพยสิน
เหลานั้นเสมือนหนึ่งวาเปนสิ่งที่ไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “การ
ฟอกเงิน” เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินที่ฟอกแลวกลับมาใชประโยชนในการกระทําความผิดตอไปได
อีก 
 
2.1  ลักษณะทั่วไปของกฎหมายฟอกเงิน  
 

 การฟอกเงินซึ่งเปนการดําเนินการดวยวิธีการตางๆ ใหเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดใด ๆ เปลี่ยนเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายนั้น ไดกลายเปนรูปแบบที่นิยมอยางแพรหลายมากของอาชญากรใน
การใชเปนเครื่องมือเพื่อปกปดและแสวงหาผลประโยชนจากการกระทําความผิดของบรรดา
อาชญากร นอกจากนี้การฟอกเงินยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเงินที่นํามาฟอกนั้นเปนเงินนอกระบบอันไมไดเกิดจากผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้เงินดังกลาวยังถูกนําไปใชในการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐและนักการ
เมือง ตลอดจนนํามาใชเพื่อการขยายเครือขายของการประกอบอาชญากรรมจนกลายเปนอาชญา
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กรรมขามชาติที่มีอิทธิพลอยางมาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาในเรื่องความสงบเรียบรอยของสังคม และ
ปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวางประเทศดวย1 

 
2.1.1  ความหมายของการฟอกเงิน 

 
คําวา “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เปนถอยคําที่รูจักกันมากวา 60 ป 

ในกลุมองคการอาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลาวกันวาผูที่คิดคนแนวความคิดของ
การฟอกเงินดังกลาวนี้ ไดแก นายเมเยอร แลนสกี้ (Meyer Lansky) วิธีการคือนําเงินที่ไดมาโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย หรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปวา “เงินสกปรก” (Dirty Money) มาผานกระบวน
การทางพาณิชยกรรมหรือธุรกรรม เพื่อใหกลายมาเปนเงินที่ดูเสมือนหนึ่งวาไดมาโดยถูกตองตาม
กฎหมาย หรือที่เรียกกันวา “เงินสะอาด”  (clean money) หรืออีกนัยหนึ่งเปนการขจัดรองรอย
ของผลประโยชนซึ่งเกิดจากการกระทําอันผิดกฎหมายโดยผานขั้นตอนของการโอนและการดําเนิน
ธุรกิจตางๆ เพื่อใหจํานวนผลประโยชนเดียวกันดังกลาวกลายเปนรายไดที่ชอบดวยกฎหมายในที่
สุด จึงอาจกลาวไดวา “การฟอกเงิน” เปนเลหเหลี่ยม เพื่อการสรางและปกปดผลประโยชนอัน
มหาศาล ซึ่งมีที่มาจากการประกอบอาชญากรรมตางๆ เชน การคายาเสพติด การฉอโกง การคา
สินคาเถื่อน การลักพาตัว การคาอาวุธเถื่อน การกอการราย และการหลีกเลี่ยงภาษี2 

 
ดังนั้น จึงมีการใหคํานิยามของคําวา “การฟอกเงิน” ไวมากมาย เชน  
 
โดย รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส ไดใหความหมายของคําวา “การฟอก

เงิน” คือ การเปลี่ยนเงินที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายสภาพเปนเงินที่ไดมา
โดยชอบดวยกฎหมายหรือพิสูจนไมไดวาทุจริต การฟอกเงินนั้นจะเกี่ยวของกับอาชญากรรมราย
แรงตางๆ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการคายาเสพติด ทั้งนี้เพราะผูกระทําความผิดสวน
มากเปนผูคายาเสพติดโดยไมตองการใหผูอ่ืนทราบแหลงที่มาของทรัพยสินที่ไดเปลี่ยนสภาพกลาย

                                                        
1 ไชยยศ เหมะรัชตะ, "มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน" (เอกสารว ิจัยสวนบุคคลดีเดนตามหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที  ๓๙ และหลัก
สูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ ๙, ๒๕๓๙–๒๕๔๐), หนา ข. 

2 Robinson, Jeffrey, The Laundryman (New York: Arcade Publishing, 
1996), pp. 4-5. 
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เปน “เงินสะอาด” ผูคายาเสพติดก็สามารถใชเปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรมยาเสพติด 
และคุมครองความมั่นคงใหกับอาชญากรรมดังกลาวของตนไดอีกดวย3 
 

โดย พันตํารวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน ไดใหความหมายของคําวา “การฟอกเงิน” 
คือ การเปลี่ยน แปรสภาพเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบดวยกฎหมายให
เสมือนหนึ่งวา เปนเงินที่ไดมาโดยชอบ หรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา การฟอกเงินเปนกระบวน
การซึ่งกระทําโดยบุคคลตอทรัพยสิน เพื่อปกปดแหลงที่มาของรายไดที่ผิดกฎหมาย และทําใหราย
ไดนั้นมีที่มาโดยชอบดวยกฎหมาย และยังหมายความรวมไปถึง การเปลี่ยนเงิน หรือทรัพยสินที่ได
มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสุจริต ใหกลายสภาพเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวย
กฎหมาย4 เปนตน 
 

สําหรับความหมายของคําวา "การฟอกเงิน" ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้นบัญญัติไว ดังนี้ 

 
มาตรา 5 ผูใด  
 
1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

เพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ 
หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

2) กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการ
ไดมา แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด 
 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 

                                                        
3 วีระพงษ บุญโญภาส, “รวบรวมบทความและสาระนารูเกี่ยวกับกฎหมายฟอก

เงิน”, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ
การแกไขปญหายาเสพติด (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2542) หนา 35. 

4 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพลส, 2542), หนา 61. 
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  จากบทบัญญัติดังกลาว จะสามารถพิจารณาไดวาการกระทําความผิดฐานฟอก
เงินนั้นนอกจากการโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อการ
ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น ๆ ดังที่บัญญัติไวแลว การกระทําดังกลาวแมจะเปน
การชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอนการกระทําความผิด ขณะกระทําความผิด หรือหลังกระทําความผิด
เพื่อมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน 7 ประเภท ก็ใหถือวามีความผิดฐาน
ฟอกเงินเชนเดียวกัน 
 

ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 มีทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ 
 

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพยติด ตามมาตรา 3 (1), 
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศและการคาหญิงและเด็ก ตามมาตรา 3 (2), 
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ตามมาตรา 3 (3), 
4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงทรัพยหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ

กระทําการโดยทุจริตซึ่งกระทําโดยกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน
เกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3 (4), 

5. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 3 (5), 
6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชหรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจหนาที่

หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 และมาตรา 338 ตามมาตรา 3 (6), 
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 

2469 ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 13 ใหแกไขโดยประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 14 พ.ศ. 2534 
 

 ความผิดมูลฐานทั้ง 7 ประการดังกลาว เปนความผิดที่รัฐถือวารายแรงและเปน
ภัยอยางยิ่งตอสังคม ซึ่งโดยแทจริงแลวผูกระทําความผิดตามบทกฎหมายดังกลาวแตละมาตราก็
จะมีความผิดในตัวของมันเองอยูแลว แตเนื่องจากการสอบสวนจับกุมการกระทําความผิดในมูล
ฐานความผิดดังกลาวคอนขางยาก จึงจําเปนตองตรากําหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบราม
การฟอกเงินขึ้นมาเพื่อปองกันมิใหผูกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานทั้ง 7 ประการดังกลาว 
นําเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไปฟอกเพื่อใหหลายเปนเงินหรือทรัพยสินที่
สะอาดแลวนํากลับมาประกอบอาชญากรรมอีก เพราะฉะนั้นหากผูกระทําความผิดมูลฐานทั้ง 7 
ประการไดเงินหรือทรัพยสินมาจากการกระทําความผิดแลวเก็บเงินไว มิไดนําไปฟอกตามที่
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กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 5 ก็จะไมมีความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ แตจะผิดกฎหมายตามความผิดมูลฐานเทานั้น หากแต
ถานําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานแลวนําไปดําเนินการฟอกเงินตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 5 ผูนั้นหรือบุคคลอื่นที่กระทําความผิดก็จะมีความผิดฐานฟอก
เงิน5 ทั้งนี้หมายความรวมถึงการกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง 
การไดมา แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความ
ผิดดวย 

 
2.1.2  รูปแบบของการฟอกเงิน6 

 
ในอดีตการปดังหรือซุกซอนทรัพยสินของอาชญากรที่ไดจากการประกอบอาชญา

กรรมนั้นอาจจะกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การใสตูเซฟใหมิดชิด ซอนไวในกําแพง หรือฝาผนัง 
หรือแบบไทยสมัยโบราณ คือ การใสโองฝงดินไว7 แตปจจุบันนี้อาชญากรตาง ๆ มักจะนิยมนําเงิน
มาฟอกเพื่อที่จะนําไปเปนการขยายฐานในการกออาชญากรรมใหกวางขวางขึ้นเปนอาชญากรรม
ขามชาติ แตถึงอยางไรวิธีการปกปดหรือซุกซอนทรัพยสินดวยวิธีการซุกซอนอยางมิดชิดก็ยังคงมี
อยูบาง สวนรูปแบบในการฟอกเงินอาจจะสรุปไดดังนี้ 

 
1. การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 

 
เปนการนําเงินสดที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือกลาวอีกอยางวาเปนเงินที่

ไดมาโดยไมสุจริตพกติดตัวไปใชจายในตางประเทศ วิธีการนี้เปนวิธีการที่นิยมใชกันมากในอดีต 
แตเนื่องจากปจจุบันเงินสดที่ไดจากการกระทําความผิดมีจํานวนมากขึ้นกวาสมัยกอนและธุรกรรม
ที่เกี่ยวของกับเงินสดจํานวนมาก ๆ อาจเปนที่สังเกตและถูกเพงเล็งไดงาย ประกอบกับประเทศ
ตางๆ เร่ิมมีมาตรการกํากับควบคุมดูแลการทําธุรกิจดวยเงินสดที่เขมงวดขึ้น รวมทั้งระบบการเงิน

                                                        
5 วิชัย ตันติกุลานันท, คําอธิบายกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน, (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดพิมพอักษร), หนา 17. 
6 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสภาลาดพราว), หนา 2-4. 
7 สุรพล ไตรเวทย, "การฟอกเงินและกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน", รพีสาร ปที่ 2 

ฉบับที่ 6 (มกราคม – มีนาคม 2537) : 13. 
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ของบางประเทศอาจจะไมนิยมการใชจายหรือการทําธุรกิจโดยอาศัยเงินสด ดังนั้นในปจจุบันการ
นําเงินสดติดตัวไปออกนอกประเทศจึงไมเปนที่นิยมกระทํากันแลว จะกระทําเฉพาะในบางประเทศ
ที่ไมเขมงวดในการใชเงินสดในการทําธุรกิจดานการเงิน หรืออาศัยการนําเงินสดผานพรมแดน
ระหวางประเทศโดยติดสินบนเจาพนักงานซึ่งเปนการเสี่ยงภัยอยางมาก แตก็ยังคงมีการฟอกเงิน
ในลักษณะนี้อยูจนถึงปจจุบัน 

 
2. การสงเงินสดหรือการโอนเงินออกนอกประเทศ 

 
เปนการนําเงินสดไฝากไวในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบัน

การเงินอยางเขมงวด เพื่อใหเงินที่ผิดกฎหมายไดเขาไไหลเวียนอยูในระบบการเงินของประเทศดัง
กลาว จากนั้นก็โอนเงินกลับมายังอาชญากรโดยวิธีตาง ๆ เชน โดยทางโทรคมนาคม  (Wire 
Transfer) เปนตน เงินที่ผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมายทันที วิธีการใน
ลักษณะดังกลาวมักใชกันมากในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่
เขมงวดเรื่องการนําเงินสดออกนอกประเทศ 

 
3. การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ 

 
การฟอกเงินในลักษณะนี้เปนวิธีหลักที่นิยมใชเปนอยางมาก ในประเทศที่ไมมี

ระบบการควบคุม หรือตรวจสอบการทําธุรกรรมเงินสดที่เขมงวดตอการเปดเผยชื่อที่แทจริงของเจา
ของธุรกิจหรือเจาของบัญชีรวมทั้งการรายงานการทําธุรกรรมที่มีมูลคาคอนขางสูง การฝากหรือ
ถอนเงินกับสถาบันการเงินสามารถใชนามแฝง หรือชื่อปลอมเพื่อไมใหสามารถสืบหาเจาของบัญชี
ไดอันจะทําใหเงินหลั่งไหลเขาสูประเทศไดมาก แตในขณะเดียวกันก็ทําใเกิดความสะดวกในการที่
อาชญากรจะใชสถาบันการเงินเหลานี้เพื่อการฟอกเงิน 
 

4. การจัดต้ังบริษัท หรือ กิจการขึ้นบังหนา 
 

เปนการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นเพื่อทําธุรกิจ โดยมีการประกอบกิจการที่ถูก
กฎหมายเพื่อใชบังหนาในการฟอกเงิน แตตามความเปนจริงแลวมีการนําเงินทีไดจากการกระทํา
ผิดกฎหมายเขาไปลงทุนในกิจการดังกลาว แลวนําผลกําไรหรือคิดคาบริการกับบริษัทหรือกิจการ
ดังกลาวออกมาใช จึงทําใหดูเหมือนวาเปนการไดเงินมาโดยสุจริต การฟอกเงินจึงเกิดขึ้นโดยผาน
ทางการดําเนินงานของบริษัท หรือกิจการนั้น ๆ เชน การซื้อกิจการในตางประเทศ แลวใหกิจการ
ตนเองในประเทศสั่งซื้อสินคาจากกิจการในตางประเทศดังกลาวโดยใช "ใบสงสินคา" (INVOICE) 
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เพื่อแสดงวาไดมีการสั่งซื้อสินคาเขามาจากตางประเทศ ทั้งที่ไมมีการสงมอบสินคาหรือมีการแจง
มูลคาของสินคาที่ส่ังซื้อในราคาที่สูงกวาความเปนจริง เพื่อใหเงินสกปรกนั้นถูกฟอกดวยการโอน
เงินกันระหวางกิจการทั้งสองแหง 

 
5. การดําเนินธุรกรรมอื่น ๆ 
 
นอกจากวิธีการดังกลาวขางตนแลวยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมาก เชน นําเงินไปซ้ือกิจ

การที่มีผลการดําเนินการขาดทุนโดยตองเปนธุรกิจที่มีรายรับเปนเงินสด เชน โรงแรม กิจการแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ภัตตาคาร รานคาปลีก เปนตน ซึ่งตอไปธุรกิจเหลานี้จะกลับฟนขึ้น
เพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิดกฎหมายดังกลาว หลังจากนั้นจึงคอยถายเทเงินออกไปใช หรือการ
โอนเงินไปซื้อตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได ซึ่งตราสารนั้นไมมีการควบคุมจาสถาบันการเงินผูออก ทํา
ใหยากแกการสืบหาผูที่ซื้อหรือผูที่รับเงินตามตราสารนั้น นอกจากนี้แลวปจจุบันเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารไดกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการโอนเงินในระบบสื่อสารทางอากาศมีการควบคุมนอยกวา
การโอนเงินสด การโอนเงินตาง ๆ จะมุงเนนที่ความรวดเร็วแตประการเดียว พนักงานโอนเงินจะไม
รูจักลูกคาและไมทราบวัตถุประสงคในการโอนเงิน ดังนั้น วิธีการดังกลาวจึงอาจเปนชองทางหลบ
ซอนเงินผิดกฎหมายหรือการทุจริตของนักฟอกเงินไดเปนอยางดี 

 
นอกจากนี้ กระบวนการของการฟอกเงินถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟอกเงิน 

กระบวนการฟอกเงินอาจมีกระบวนการที่งายจนคนทั่วไปคาดไมถึง หรือมีความยุงยากซับซอนจน
ยากที่เจาหนาที่ของรัฐจะสามารถติดตามตรวจสอบ แตในปจจุบันการฟอกเงินเปนกระบวนการ 
(Process) ซึ่งมักจะเปนการกระทําหลายขั้นตอนที่ซับซอนมากกวาเปนการกระทําใดเพียงกรรม
เดียว (Single action) นอกจากนี้ นักฟอกเงินยังตองใชเทคนิคมากมายในการพยายามฟอกเงินให
ประสบความสําเร็จ 
 

ดังนั้นในการวิเคราะหหรืออธิบายปรากฏการณของการฟอกเงิน มักจะใชการแบง
แยกกระบวนการการฟอกเงินออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

 
1. การวางฐาน (Placement) 
2. การเพิ่มลําดับชั้น (Layering) และ 
3. การหลอมรวม (Integration) 
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1.  การวางฐาน (Placement) 
 

ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการฟอกเงิน การฟอกเงินเปนธุรกิจที่มี
ความเขมขนของเงินสดสูง (Cash – Intensive) มีลักษณะที่ตองรับเงินสดจากการประกอบอาชญา
กรรมจํานวนมาก (เชน จากการขายยาเสพติดแกบุคคลทั่วไป ซึ่งมักจะจายกันเปนเงินสดโดย
ธนบัตร หรือ เงินยอย) เงินสดจะถูกนําเขาไปสูระบบการเงิน หรือระบบเศรษฐกิจขายปลีก หรือถูก
ลักลอบนําออกนอกประเทศ จุดมุงหมายของผูฟอกเงิน คือ การนําเงินสดไปจากสถานที่ท่ีไดรับเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเปนทรัพยสินรูปแบบ
อ่ืน ไดแก เช็คเดินทาง ธนาณัติ เปนตน ข้ันตอนนี้เปนการปูพื้นฐานใหการฟอกเงินประสบความ
สําเร็จในข้ันตอนตอๆ ไป  
 

2. การเพิ่มลําดับชั้น (Layering) 
 

ในขั้นตอนนี้จะมีการพยายามปกปดหรือซอนเรนแหลงที่มา หรือความเปนเจาของ
ของเงินที่ไดมาโดยการทําธุรกรรมใหซับซอนขึ้นเปนลําดับชั้น ปกปดรองรอย หรือทําใหเปนธุรกรรม
นิรนาม ทําใหการติดตามตรวจสอบยากลําบากหรือเปนไปไมได จุดมุงหมายของการวางลําดับชั้น 
คือ การสรางภาพเพื่อแยกเงินที่ไดจากอาชญากรรมออกจากอาชญากรรม โดยจงใจสรางธุรกรรม
ใหดูซับซอนขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตรวจสอบ  
 

โดยทั่วไปการสรางลําดับชั้นทําไดโดยการเคลื่อนยายเงินไปสูหรือออกจากบัญชี
ธนาคารตางประเทศของผูถือหุนในบริษัทบังหนาผานทางการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Fund Tranfer – EFT)8 ซึ่งในแตละวันมีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เชนนี้ 500,000 
คร้ัง มูลคาเงินรวมกวา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสวนใหญถูกตองตามกฎหมาย แตไมมีขอมูลใด
เพียงพอที่จะชี้ชัดวาการโอนเงินครั้งหนึ่งครั้งใดเปนเงินสะอาดหรือเงินสกปรก ดังนั้น จึงเปนชอง
ทางที่ดีมากสําหรับนักฟอกเงิน การฟอกเงินในรูปแบบอื่นๆ ไดแก การใชความซับซอนในเรื่องหุน 
ตลาดสินคาพืชผล และตัวแทนสินคาตลาดลวงหนา เนื่องจากมีปริมาณธุรกิจแตละวันสูง และ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองระบุชื่อ โอกาสในการติดตามหารองรอยก็นอยมากเชนกัน9  

                                                        
8 นิกร เภรีกุล , การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฏิบัติ,  หนา 9. 
9 เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
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3.  การหลอมรวม (Integration) 

 
ข้ันตอนนี้คือข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ ซึ่งเงินจะถูกหลอมรวมเขาไปใน

ระบบการเงินและเศรษฐกิจที่ชอบดวยกฎหมาย กลมกลืนกันไปกับทรัพยสินอื่น ๆ ในระบบ การ
รวมเขาไปของเงินที่ “ถูกฟอกสะอาด” ในระบบเศรษฐกิจถึงเปนความสําเร็จของนักฟอกเงิน ทําให
เงินปรากฏเปนเงินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อถึงขั้นตอนนี้แลว เปนเรื่องยากที่สุดที่จะ
สามารถเห็นความแตกตางระหวางเงินที่ไดมาถูกตองตามกฎหมายกับเงินที่ไดมาโดยการประกอบ
อาชญากรรม10 

 
อยางไรก็ตาม การอธิบายกระบวนการฟอกเงินโดยใชข้ันตอนพื้นฐาน 3 ประการนี้ 

อาจไมชัดเจนในหลายๆ กรณี เชน บางกรณีไมมีการกระทําในขั้นตอนแรก หรือการวางฐานเลยก็
ได เชน การยักยอกหรือฉอโกงในสถาบันการเงินหรือวงราชการ หรือหลบหนีภาษี ที่เรียกกันวา
อาชญากรรมของโจรสวมสูท (White – Collar Crime) บางกรณี 3 ข้ันตอนพื้นฐานนี้อาจจะเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะคาบเกี่ยวกัน ข้ันตอนเหลานี้จะเกิดขึ้นอยางไรขึ้นอยูกับกลไกที่อาชญา
กรใช รวมทั้งกฎเกณฑขององคกรอาชญากรรมนั้น เปนตน 
  

2.1.3 แหลงที่มาของการฟอกเงิน11 
 

1. เงินจากการคายาเสพติด 
 

แหลงเงินจากอาชญากรที่คายาเสพยติด ถือวาเปนแหลงการฟอกเงินที่ใหญที่สุด
เปนเงินสกปรกที่สุดและมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมหาศาลอยูตลอดเวลา ซึ่งนับวาเปนปญหาที่ทั่วโลก
กําลังประสบอยูในปจจุบัน 
 
 
 
 

                                                        
10 เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
11 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน   พ.ศ. 2542, หนา 64. 
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2. เงินจากการทุจริตในวงราชการ 
 

การทุจริตในวงราชการเปนที่มาของผลประโยชน ทั้งนี้หมายความรวมถึงขาราช
การประจําและขาราชการการเมือง และรวมถึงทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ซึ่งอาจจะมีผล
ประโยชนที่มิใชตัวเงินและที่เปนเงินหรือทรัพยสิน จึงอาจมีเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสุจริต
ไหลเวียนเขามามากมาย เพราะฉะนั้นเงินและผลประโยชนที่ไดมาทางการทุจริตในวงราชการโดย
การกระทําที่ไมสุจริต จึงเปนแหลงสําคัญสําหรับการฟอกเงิน 

 
นอกจากนี้ เงินสินบนบางอยางก็เปนเงินไดโดยไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน คน

สวนใหญมีความรูสึกที่ไมดีตอการใหหรือการรับสินบน เนื่องจากเปนสิ่งที่ไมถูกตองในความรูสึก
ของคนทั่วไป ถึงแมวาการรับสินบนนั้น ๆ จะถูกตองตามกฎหมายก็ตาม เชน รายไดจากสินบนนํา
จับ หรือสินน้ําใจที่ไดรับจากการทําอะไรใหแลวมีคาตอบแทน ดังนั้นจึงมีการนําเงินสินบนเหลานั้น
มาฟอกเชนเดียวกัน 
 

3. เงินจากการทุจริตในภาคเอกชน 
 

การทุจริตในกิจการธุรกิจก็เปนสิ่งหนึ่งที่มักจะไมคอยมีการกลาวถึงนัก เชน การ
ส่ังซื้อสินคาหรือการจางบริการในราคาที่สูงเกินกวาความเปนจริง การยักยอกฉอโกงหรือทรัพยสิน
ในกิจการธุรกิจของพนักงาน หรือผูบริหารกิจการนั้น ๆ ทําใหองคกรธุรกิจนั้นตองประสบกับภาวะ
ขาดทุน แตในทางตรงกันขามกลับสรางความร่ํารวยใหกับผูบริหาร การฟอกเงินจึงทําใหเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดมาดูเสมือนวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
4. เงินที่ไดจากการฉอโกงประชาชน 

 
บุคคลหรือนิติบุคคลบางรายมีวิธีหาเงินโดยไมชอบหลายวิธี เชน การเลนแชรลูก

โซ หรือวิธีการหลอกลวงประชาชนใหมารวมลงทุนเพื่อหวังกําไรที่เปนไปไมได หรือเต็งกําไรจากการ
เลนหุนของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

5. เงินจากการเรียกคาคุมครอง 
 

การเรียกคาคุมครองโดยผิดกฎหมายจากผูประกอบธุรกิจ หรือประชาชนทําใหได
มาซึ่งรายไดเปนจํานวนมากจนทําใหมีผูเลียนแบบ และนําไปใชขมขูคนทั่วไป ทําใหเกิดความ
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หวาดระแวงและเปนที่สะเทือนขวัญประชาชน จึงตองนําเงินที่ไดมาฟอกแลวไปใชเสมือนวาเปน
เงินที่ไดมาโดยถูกกฎหมาย 

 
6. เงินจากวงการพนัน 

 
วงการพนันตาง ๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายแลไมถูกกฎหมาย มีเงินเดินสะพัดจํานวนมาก

มายจากวงการพนัน เงินจากแหลงนี้จึงมีความตองการที่จะนําไปฟอกเชนเดียวกัน แตทั้งนี้ไมได
หมายความวาเงินจากแหลงนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด เพียงแตบางครั้งอาจจะไมตองการเปดเผยวาได
มาจากที่ใดและมีจํานวนเทาไร 
 

7. เงินจากกิจการธุรกิจ 
 

ในตางประเทศการดําเนินธุรกิจใหญ ๆที่มีรายไดเปนจํานวนมาก เชน ธุรกิจน้ํามัน 
ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย หากแตการดําเนินกิจการนั้น
ต้ังอยูในประเทศที่ไมมีความมั่นคงทางดานเศรษฐิจและการเมือง เชน ประเทศแถบลาตินอเมริกา 
หรือประเทศที่กําลังพัฒนาอยางในแอฟริกาบางประเทศ จึงไดมีการนําเงินที่ไดจากประเทศเหลานี้
ไปไวยังแหลงอื่นเพื่อปดปงที่มาและจํานวนเงิน 

 
นอกจากนี้ ธุรกิจบางประเภทที่กอใหเกิดรายไดจํานวนมาก ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ 

เชน ธุรกิจสถานบริการ สถานบันเทิงธุรกิจ ธุรกิจนายหนาคาที่ดิน จําเปนตองนําเงินที่ไดมาจาก
การประกอบธุรกิจดังกลาวมาฟอกเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพากร เงินไดจากกิจการธุรกิจนํา
เขาและสงออก ที่มีการลักลอบหนีภาษีศุลกากร เชน มีการสําแดงเท็จ การแจงราคาสินคาที่นําเขา
หรือสงออกไมตรงตามความเปนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงไมเสียอากรหรือเสียใหนอยลงก็จะตองนําเงินดัง
กลาวมาฟอกใหถูกกฎหมายเพื่อใหรอดพนจากการถูกตรวจสอบจากเจาหนาที่จากหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการคาขายอัญมณี สินคาประเภทแฟชั่นและสินคาฟุมเฟอย ตลาดการคาวัตถุ
โบราณและตลาดพระเครื่อง12 เงินที่ไดจากตลาดการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความพึงพอใจของผูซื้อ
เปนหลักในการตีราคาสินคา ก็เปนแหลงที่มีการฟอกเงินดวยเชนกัน 
 
                                                        

12 เมธี กุศลสราง, "กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและ
ภาระหนาที่ของสถาบันการเงิน" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 17. 
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8. เงินจากการคาทางเพศ สิ่งลามก อนาจาร 
 

เปนเงินที่ไดจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเพศ เชน การประกอบกิจการสถาน
การคาประเวณี การลักลอบนําหญิงหรือขายไปใหบริการทางเพศ ในอดีตที่ผานมาการหลอกลวง
หญิงไทยไปคาบริการทางเพศในตางประเทศ ไดสรางรายไดใหกับกลุมอาชญากรเปนจํานวนมาก 
รวมทั้งการคาสิ่งลามกอนาจาร ภาพ หรือส่ือลามกอนาจารก็สรางรายไดใหกับกลุมผูระกอบธุรกิจ
ดังกลาว รายไดจากการประกอบกิจการดังกลาวนี้เปนรายไดที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมาย ดัง
นั้นจึงมีความจําเปนที่ตองมีการฟอกเงินที่ไดมาจากธุรกิจประเภทนี้ 
 

9. เงินสวนตัวที่ตองปกปด 
 

เปนเงินที่ตองนํามาฟอกดวยเหตุผลสวนตัว เชน เงินมรดก ซึ่งจะกันไวเพื่อไมให
ญาติพี่นองรับรู หรือเงินที่กันไวเพื่อสรางฐานอํานาจหรือผลประโยชนใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
กลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 

10. เงินจากการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมชอบดวย
กฎหมาย 
 

เปนเงินที่ไดมาดดยไมถูกตองตามกฎหมายโดยการแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน เงินที่ไดมาจากการตัดไมทําลายปา การทําเหมืองหิน เปนตน 
 

11. เงินจากรัฐ 
 
เงินที่รัฐหรือประเทศตาง ๆ เปนเจาของนําไปเก็บไวเพื่อเอาไปทําการอยางอื่นตอ

ไป โดยไมอยากใหใครรูที่มาและที่ไปของจํานวนเงิน เชน เงินราชการคืน เงินคาสัมปทานตาง ๆ 
เปนตน 
 

12. อ่ืน ๆ 
 

หมายถึง เงินที่ไดมาจากทางอื่นนอกจากที่กลาวมาแลว มีทั้งที่ถูกตองตาม
กฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งยังมีอีกมากมาย 
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2.1.4  สถานที่สําหรับการฟอกเงิน13  

 
การฟอกเงินในปจจุบันสามารถเกิดขึ้นไดแทบทุกหนทุกแหง โดยทั่วไปนักฟอกเงิน

จะมองหาสถานที่ที่ความเสี่ยงนอยตอการถูกตรวจสอบ ซึ่งอาจจะเนื่องจากระบบปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ไมมีประสิทธิภาพหรือออนแอ เพราะจุดมุงหมายของการฟอกเงิน คือการ
นําเงินไดผิดกฎหมายกลับไปใหผูซึ่งประกอบอาชญากรรมไดใช  
 

1. ธนาคารประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

เนื่องจากประเทศสวิตเซอรแลนดมีกฎหมายคุมครองความลับของลูกคาอยางเขม
งวด แตทั้งนี้ ถาธนาคารสวิสเห็นวามีการรองขอจากรัฐบาลวาแหลงที่มาของเงินเปนแหลงท่ีไมชอบ
มาพากลก็จะเปดเผยที่มาของเงินใหทราบได 
 

2. สถาบันการเงินในหมูเกาะแคริบเบียน 
 

ประเทศหมูเกาะเหลานี้ทั้งที่เคยเปนและเปนอาณานิคมของประเทศทางยุโรป ได
แก อังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และสเปน มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก แตเนื่องจากระยะ
หลังผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําขายไมไดราคา รวมทั้งเปนสถานที่ที่อยูใกลกับแหลงเงินที่ใหญที่
สุดของโลก คือสหรัฐอเมริกาจึงเปลี่ยนมาเปนแหลงบริการฟอกเงิน 
 

3. ประเทศเล็ก ๆ ในยุโรที่ไมมีรายไดหลักเปนที่แนนอน 
 

การฟอกเงินของประเทศแถบนี้บางครั้งถูกกฎหมายเพียงแตปดปงแหลงที่มาของ
ผูฝาก และจํานวนเงินเทานั้น ไมไดเปนการฟอกเงินอยางจริงจัง แตเปนเพราะวาประเทศเหลานี้
เปนประเทศที่มีขนาดเล็กมากจนไมสามารถหาทางสรางเศรษฐกิจจากแหลงอื่นมาบํารุงประเทศได
อยางพอเพียง จึงใชวิธีการเปนสถานที่ฟอกเงินจากแหลงตาง ๆ เชน เงินจากการพนัน เงินรายได
จากบริษัทจดทะเบียนที่หนีภาษี เปนตน ประเทศตาง ๆ เหลานี้ ไดแก โมนาโค ไซบีเรีย เปนตน 
 

                                                        
13 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม – ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน, หนา 8 – 10. 



 19

 
4. ประเทศแถบศูนยกลางการเงิน 

 
ประเทศตาง ๆ บริเวณศูนยกลางการเงิน เชน ในแปซิฟคตอนใตมีหมูเกาะสําหรับ

บริการเงินที่ตองฟอกจากเอเซียและออสเตรเลีย ทางยุโรปมีเกาะเล็ก ๆ หลายแหงที่อยูนอกเกาะ
ฝร่ังเศส หรืออังกฤษที่เรียกวาเกาะไอรออฟแมน เกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียนบางเกาะ หรือ
ประเทศที่มีฐานะเปนอิสระ บางประเทศที่เดิมเปนอาณานิคม เชน ยิบรอลตา มอลตา และประเทศ
ตามหมูเกาะใหญนอยตาง ๆ  
 

5. บอนการพนันที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
 

แหลงการพนันสวนใหญเกิดขึ้นมาตามแหลงที่ไมสามารถพัฒนาสถานที่นั้น ใหมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจจากทางอื่น หรือเปนสถานที่ที่เคยมีเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากผูคนมี
ความนิยมเปลี่ยนไปซึ่งแหลงการพนันจะเปนที่ลางเงินใหทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
 

6. ตลาดหุน 
 

เปนแหลงที่เงินเปลี่ยนมือไดมากและผูลงทุนไมคอยสนใจเกี่ยวกับผูซื้อหรือผูขาย 
เพราะหุนเปนตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือไดงาย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็ว ชวงที่หุนมีการคาขายมากสามารถทําการฟอกเงินโดยการซื้อขายหุนไดเปนจํานวน
มหาศาล หรือตลาดหุนที่มีลักษณะการซื้อขายที่เก็งกําไรก็จะมีชองทางใหเกิดการฟอกเงินไดเชน
กัน 
 

7. การคาขายที่ดิน 
 

ที่ดินเปนสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได ถึงจะชาแตมีปริมาณมากและเปน
ที่นิยมของสถาบันการเงินในประเทศที่ยังไมคอยพัฒนา เพราะที่ดินเปนสินทรัพยที่จับตองไดแลไม
สามารถขโมยได จึงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเปนจํานวนมาก และราคาซื้อขายจะขึ้นอยูกับความพอ
ใจของผูซื้อและผูขายเปนสําคัญ ดังนั้นวิธีที่จะใหประโยชนซึ่งกันและกันโดยการซื้อขายที่ดินใน
ราคามิตรภาพ หรือการใหคานายหนาซื้อขายที่ดินก็เปนกระบวนการฟอกเงินอันหนึ่งเชนกัน 
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8. สินทรัพยมีคาทุกชนิด 

 
แหลงฟอกเงินแหลงนี้ได แกสังหาริมทรัพยมีคา เชน อัญมณีตาง ๆ ซึ่งจะมีการซื้อ

ขายใหแกกันในราคามิตรภาพ หรือการใหดวยสินน้ําใจอันเปนสาเหตุแหงการคอรัปชั่นและเปนที่
มาของการฟอกเงินตอไป 
 

9. การเปลี่ยนเปนเงินสกุลอ่ืน ๆ 
 

ปจจุบันมีประเทศที่เปดเสรีดานการเงินมากขึ้นทําใหการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราเปนไปอยางยากลําบาก สงผลใหการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อสงไปยังตางประเทศทําไดงายขึ้น
และมีจํานวนมากกวาแตกอน ประกอบกับการบริการสมัยใหม เชน การใชบัตรเครดิตเปนเงินสดใน
อีกประเทศหนึ่งนับเปนกลไกอีกวิธีหนึ่งของการฟอกเงิน 
 

10. การฟอกเงินโดยใหผูอ่ืนถือสินทรัพยและรับเงินแทน 
 

เปนการมอบสินทรัพยใหผูไวใจซึ่งมิใชญาติพี่นองดูแลโดยมิไดทํานิติกรรมใด ๆ 
ดวยความไวเนื้อเชื่อใจ เมื่อเจาของทรัพยสินเสียชีวิตลงอยางกระทันหันและมิไดกระทําการใด ๆ ไว
ลวงหนา เงินจํานวนนั้นจะถูกนํามาฟอกใหกลายเปนเงินที่ถูกตองเปนของตนเองตอไป 
 
2.2  หลักการและความจําเปนของการรายงาน การบันทึกขอเท็จจริง และการแสดง

ตนตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 

กฎหมายที่จะทําใหมาตรการปองกันการฟอกเงินสัมฤทธิผล มิใชเพียงหามบุคคลที่เขามา
ชวยเหลือโอนยักยายเงินสกปรกใหแกอาชญากร โดยกําหนดวาเปนความผิดทางอาญา แต
ประการสําคัญที่จะทําใหกฎหมายสัมฤทธิผลจริง คือ ตองกําหนดมาตรการติดตามเสนทางการ
โอนยายเงินสกปรกใหได14 
 

                                                        
14 จิรนิติ หะวานนท , “มาตรการปองกันการฟอกเงิน,” ใน รวมบทความและ

สาระนารูเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, หนา 45. 
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การริเร่ิมระหวางประเทศที่สําคัญในการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาว เร่ิมจากคําแถลง
การณเกี่ยวกับการปองกันมิใหอาชญากรใชระบบธนาคารเพื่อการฟอกเงิน ป ค.ศ. 1988 (1988 
Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of 
Money Laundering) ของคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบและการกํากับดูแลธนาคารแหงบาเซิล 
หรือคณะกรรมการแหงบาเซิล (Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory 
Practices – The Basle Committee) ซึ่งมุงหมายกระตุนใหธนาคารตางๆ รับประกันไมใหถูกใช
เปนเครื่องมือในการซอนเรนหรือฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยผานสิ่งที่เรียกวา “แถลงการณทั่วไปเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ” (A general statement of 
ethical principles) ซึ่งตอมา FATF ไดนําหลักการเดียวกันมาปรับปรุงเปนขอแนะนํา 40 ประการ 
ทั้งนี้ โดยการขยายการใชใหรวมถึงสถาบันการเงินอื่นซึ่งมิใชธนาคาร (Non – bank institutions)15 
ดวย 
 

บทบาทของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ถือเปนหนวยรบแนวหนา (Frontier) ในการ
ตอสูกับการฟอกเงิน เพราะตองเผชิญกับอาชญากรซึ่งตองการยึดครองและใชสถาบันการเงินเหลา
นี้เปนเครื่องมือ หนาที่ของสถาบันการเงินที่เปนที่ยอมรับกันเปนหลักสากล ประกอบดวย16 
 

ก.  หนาที่ในการรูจักลูกคาของตน (Know Your Customer) หรือหนาที่ในการใหลูก
คาแสดงตน (Customer Identification) สถาบันการเงินควรใชมาตรการที่สมเหตุสมผลในการได
มาซึ่งขอมูลแทจริงเกี่ยวกับตัวลูกคา ใหลูกคาแสดงตนโดยตรวจสอบเอกสารราชการที่บงชี้เฉพาะ
บุคคลที่เหมาะสม เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง รวมทั้งบันทึกขอมูลของลูกคา ทั้ง
ลูกคาประจําและขาจร กรณีนิติบุคคล สถาบันการเงิน ควรพิสูจนการมีอยูและโครงสรางของลูกคา
จากทะเบียนสาธารณะ เชน หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียน หรือหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน 
สําหรับกรณีตัวแทน ใหตรวจสอบจากเอกสารการมอบอํานาจใหถูกตอง17 ที่สําคัญอีกประการ คือ 
พึงหลีกเลี่ยงไมใหมีบัญชีซึ่งไมมีชื่อ หรือบัญชีปลอม หรือบัญชีที่ไมสามารถระบุเจาของผูรับ
ประโยชนที่แทจริง    
 

                                                        
15FATF’S 40 Recommendations ขอ 8. 
16 นิกร เภรีกุล , การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฏิบัติ,   หนา 47. 
17 FATF’s 40 Recommendation ขอ 10. 
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ข.  หนาที่ ในการตรวจตรา (Duty of Vigilance) หรือการตรวจสอบธุรกรรมบาง
ประเภทเปนพิเศษ (Special surveillance of certain transactions) สถาบันการเงินมีหนาที่เฝา
ตรวจธุรกรรมบางประเภทเปนพิเศษ แมจะไมปรากฏชัดเจนวาเกี่ยวของกับการฟอกเงิน ซึ่งไดแก 
 

-  ธุรกรรมมูลคาสูง (เกินกวาจํานวนที่ระบุ ซึ่งแลวแตแตละประเทศนั้นๆ จะกําหนด) 
 

- ธุรกรรมที่ประกอบดวยพฤติการณแวดลอมที่ผิดปกติ ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ลักษณะหรือชนิดของธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งวัตถุประสงคและความเปนไปไดทางธุรกิจและอาจรวม
ตลอดถึงบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของลูกคาดวย18 
 

ค.  หนาที่ในการเก็บรักษาขอมูล (Reservation of records) ไมวาจะเปนขอมูลการ
แสดงตนของลูกคา หรือขอมูลธุรกรรม และรายงานธุรกรรม หลักการที่ใชในประเทศตาง ๆ สวน
ใหญจะกําหนดใหเก็บขอมูลเปนเวลา 5 ป การเก็บรักษาขอมูลเชนนี้มีความสําคัญอยางยิ่งยวดใน
กรณีที่ตองมีการสืบสวนเพื่อทราบเกี่ยวกับธุรกรรมและบุคคลที่อาจเกี่ยวของ กับอาชญากรรม การ
ฟอกเงิน หรือในความผิดมูลฐาน นอกจากสถาบันการเงินมีความจําเปนตองใชขอมูลเหลานี้ในการ
ตรวจตรา ธุรกรรมที่นาสงสัยเองแลว เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐก็จําเปนตองพึ่งพาขอมูลเดียว
กันในการสืบสวนและดําเนินคดี ไมวาจะเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน ตํารวจ หรือหนวย
งานในกระบวนการยุติธรรม เชน ศาล เปนตน 
 

ง. หนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยทั่วไป (Compliance with Laws) ธนาคาร
และสถาบันการเงินควรดําเนินธุรกิจตามวิถีทางที่ถูกตอง โดยยึดหลักจรรยาบรรณ (High ethical 
standards) และหลักกฎหมายอยางเครงครัด และไมพึงบริการใดๆ หากเห็นวามีเหตุผลทําใหเชื่อ
วา ธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับการฟอกเงิน 
 

จ. หนาที่ใหความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย (Co-operation with Law 
enforcement agencies) แมจะมีขอจํากัดเกี่ยวกับการตองรักษาความลับของลูกคา แตธนาคาร

                                                        
18 United  Nations International Drug Control Programmed (UNDCP), 

Model Law on money Laundering, Confiscation and International Cooperation in Relation  
to Drugs: Legal Advisory Programme November 1995, 
http://www.imolin.org/ml95eng.htm  (24 January 2000). 
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และสถาบันการเงินอื่นๆ ควรใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอยางเต็มที่ โดยเฉพาะกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะเปนการฟอกเงิน ควรใชมาตรการที่เหมาะสมที่จะทําไดตามกฎหมายในการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 

ฉ.  หน าที่ ดํ า เนิ นการภายในองค ก รเพื่ อต อต านการฟอก เงิน  (Internal 
programmes against Money Laundering) ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ  ควรกําหนด
นโยบายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหชัดเจน ซึ่งควรประกอบดวยขอพิจารณาใน
เร่ืองการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่ในระดับจัดการเพื่อดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยว
ของ (Compliance officers) ในแตละสาขา หรือ สํานักงาน การฝกอบรม (Training) เพื่อสงเสริม
ใหพนักงานมีความรูความเขาใจที่ดีในการตอตานการฟอกเงิน การรวมศูนยขอมูล (Centralization 
of Information) ตลอดจนถึงการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เพื่อตรวจสอบการดําเนิน
งานและประสิทธิภาพของระบบ 
 

จากบทบาทและหนาที่ของธนาคาร และสถาบันการเงินตามหลักการสากลขางตน หลัก
เกณฑประการหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกันของบรรดาสถาบันการเงินทั้งหลายก็คือ การรักษา
ความลับของลูกคา โดยมีกฎหมายใหความคุมครองอยูดวย ทําใหการตรวจสอบขอมูลทางการเงิน
ของลูกคาทําไดยากลําบาก หรือไมสะดวกเทาที่ควร หรือ สามารถทําไดแตก็ลาชาจนการตรวจ
สอบขอมูลมิได กอใหเกิดประโยชนแตอยางใด เนื่องจากเงินไดจากการประกอบอาชญากรรมเหลา
นั้นถูกโยกยายไปที่อ่ืนหมดแลว จากความไมเทาเทียมกันของกฎหมายในแตละประเทศนี้เองที่ทํา
ใหสถาบันการเงินตกเปนเหยื่อของการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสมอมา ดวยเหตุนี้บรรดา
ประเทศที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจึงไดพยายามหามาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาที่เกิด
ข้ึนมา รวมทั้งไดเกิดความรวมมือระหวางประเทศเพื่อตอตานการฟอกเงินโดยเฉพาะการกําหนดวิธี
การเพื่อใหสถาบันการเงินมีสวนดําเนินการรวมดวย เชน การกําหนดใหลูกคาของธนาคารหรือ 
สถาบันการเงินตองแสดงตนที่แทจริง (Customer Identification) โดยไมอนุญาตใหใชชื่อปลอม 
นามแฝง หรือใชรหัส หรือกําหนดใหสถาบันการเงินตองรายงานขอมูลทางการเงินในจํานวนที่เกิน
กวากฎหมายกําหนด เงินที่ผิดปกติหรือนาสงสัย ตอหนวยงานของรัฐ เปนตน19 

 

                                                        
19 วีระพงษ บุญโญภาส, “บทบาทและภาวะหนาที่ของสถาบันการเงิน กับการ

ฟอกเงิน,”  รวมความและสารนารูเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, หนา 113-114. 
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โดยที่วัตถุประสงคเบื้องตนที่ใหรายงานและแสดงตนก็เพื่อใหปรากฏ "รองรอยทาง
กระดาษ" ที่สําคัญ นอกจากจะทราบชื่อที่อยู อาชีพการงานแลว ยังพิสูจนทราบถึงแหลงที่มาของ
เงินจํานวนมากมายที่นํามาใชทําธุรกรรม นอกจากนี้ยังทราบถึงความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน
ตราภายในประเทศหรือเงินตราที่นําเขาหรือสงออกนอกประเทศ หรือที่ฝากไวในสถาบันการเงิน
ตาง ๆ การทราบขอมูลดังกลาวจะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่บรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้20 

 
1. ชวยใหการสืบสวนสอบสวนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเปนไปไดงายขึ้น โดยไม

ตองขอขอมูลจากบัญชีลับของธนาคาร 
2. ชวยใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐมีทางเลือกที่จะบังคับใชกฎหมายไดครอบคลุมมาก

ข้ึน กลาวคือ อาจบังคับใชตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หากเขาหลักเกณฑ
ตามกฎหมายนี้ แตถาไมเขาหลักเกณฑตามกฎหมายนี้ก็อาจใชกฎหมายภาษีอากร หากภายหลัง
ตรวจพบวามีการเพิกเฉยไมยื่นรายการเสียภาษีใหถูกตอง ซึ่งการเพิกเฉยไมรายงานนี้ก็จะมีความ
ผิดทางอาญาดวยเชนกัน ถือเปนการติดอาวุธขึ้นใหมใหกับเจาหนาที่ปราบราม 

3. ชวยใหพนักงานเจาหนาที่ต้ังขอสังเกตไดโดยงายวาผูมีหนาที่ตองรายงานและแสดง
ตนตามกฎหมายนี้แตกลับเพิกเฉยไมรายงานนั้น นาจะมีพิรุธวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
หรือมีการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งจะไดทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

4. เปนการปองปรามมิใหมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะถาไมรายงานและ
แสดงตน หรือรายงานเท็จก็จะตองรับโทษทางอาญาซึ่งจะไมคุมกับการเสี่ยง 

5. เพื่อใหทราบการไหลเวียนของเงินตราที่ใชทําธุรกรรมเปนไปตามกลไกของตลาดอยาง
อิสระซึ่งสามารถตรวจสอบได  

 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดนําหลักการเกี่ยว

กับการรายงานและแสดงตนตาม Model Lawon Money Laundering ของ UNDCP มาบัญญัติไว
ในหมวด 2 การรายงาน และการแสดงตน ต้ังแต มาตรา 13 ถึง มาตรา 23 โดยมีรายละเอียดดังนี้21 

 

                                                        
20 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม – ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, หนา 77 – 78. 
21 เร่ืองเดียวกัน, หนา 26 – 27. 
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1. มาตรา 13 และ 14 เร่ืองกําหนดใหสถาบันการเงินตองรายงานการทําธุรกรรม มีที่มา
จาก Article 12 ของ Model Law 

2. มาตรา 16 เร่ือง กําหนดใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนํา
ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุนมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม มีที่มาจาก 
Article 12 ของ Model Law 

3. มาตรา 19 เร่ือง การรายงานการทําธุรกรรมที่กระทําโดยสุจริตหากกอใหเกิดความเสีย
หายแกบุคคลใด ผูรายงานไมตองรับผิด มีที่มาจาก Article 16 ของ Model Law 

4. มาตรา 20 และ 21 ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทํา     
ธุรกรรม และจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวธุรกรรมตาง ๆ ดวย มีที่มาจาก Article 5 
ของ Model Law 

5. มาตรา 22 ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินเก็บรักษาขอมูลตาม ขอ 4 เปนเวลา 5 ป นับ
แตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา มีที่มาจาก Article 9 ของ Model Law 
 

2.2.1 การรายงานการทําธุรกรรม 
 

2.2.1.1 การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน22 
 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 13 บัญญัติวา “เมื่อมีการทําธุกรรมกับสถาบนการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตอง
รายงานการทําธุรกรรมนั้นตอ สํานักงานเมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 
 

(1) ธุรกรรมที่ ใช เงินสดมีจํานวนเกินกวาที่ กํ าหนดในกฎ
กระทรวง 
 

(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎ
กระทรวง หรือ 
 

                                                        
22 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก

ตามความใน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท วินเนอร เอเชีย เทรด จํากัด, 2544), หนา 89-91. 
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(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรม
ตาม(1) หรือ (2) หรือไมก็ตาม 
 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรือ อาจจะเปน
ประโยชนในการยืนยันหรือ ยกเลิก ขอเท็จจริง เกี่ยวกับ ธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว 
ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา” 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดวา เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบัน
การเงินใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏวา ธุรกรรมดังกลาวเปน 
 

1. ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้น
ข้ึนไป 
 

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือ
กวานั้นขึ้นไป 
 

ดังนั้น เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เชน การฝากเงิน 
การถอนเงิน การโอนเงินสด การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด เชน นําเงินสดมาซื้อ เช็ค ดราฟต 
การจายเงินสดเพื่อชําระหนี้ และปรากฏวาธุรกรรมนั้นมีการใชเงินสดมีจํานวนตั้งแต สองลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไป หรือเปนธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
หรือในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแต สอง
ลานบาท หรือกวานั้นขึ้นไป หรือเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลาน
บาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือไมก็ตาม สถาบันการเงินจะตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

จึงพอสรุปไดวา หากมีลูกคามาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินดัง
นี้ 
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1) ลูกคานําเงินสดมาจํานวนสามลานบาท เพื่อมาฝากธนาคาร
ในบัญชีเงินฝากของบุคคลคนเดียวกัน โดยแยกเงินสดเปนสองสวน สวนที่หนึ่งลานหาแสนบาท 
สวนที่สอง จํานวนหนึ่งลานหาแสนบาท กรณีดังกลาว ก็ไมตองรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด เพราะ
ไมเกินสองลานบาท แตอาจจะตองรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพราะเปนธุรกรรมที่
ไดกระทําโดยหลีกเลี่ยงที่จะไมตองถูกรายงานเปนธุรกรรมที่ใชเงินสด ในการรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยนั้นจะตองรายงานธุรกรรมทั้งสองรายการ 
 

2) ลูกคานําเงินสดมาจํานวนสามลานบาท  เพื่อนํามาซื้อ
แคชเชียรเช็ค จํานวนสองฉบับ ฉบับแรกจํานวนสองลานบาท และอีกฉบับจํานวนเงินหนึ่งลานบาท 
เพื่อส่ังจายใหกับบุคคลสองคนก็ใหรายงานเฉพาะธุรกรรมที่ใชเงินสดจํานวนสองลานบาทมาซื้อ
แคชเชียรเช็ค แตแคชเชียรเช็คอีกฉบับที่นําเงินสดจํานวนหนึ่งลานบาทมาซื้อไมตองรายงาน เพราะ
เปนธุรกรรมที่ใชเงินสดจํานวนไมเกินสองลานบาท 
 

3) ลูกคามาถอนเงินจํานวนสามลานบาท โดยถอนเงินแลว ได
นําเงินสดจํานวน สองลานบาทเขาบัญชีเงินฝากใหนาย ก. และเงินสดอีกหนึ่งลานบาทไดนําเขา
บัญชีเงินฝากของ นาย ข. ดังนี้ ใหรายงานการทําธุรกรรมการถอนเงินจํานวนสามลานบาท และ
รายงานการทําธุรกรรมการฝากเงินเขาบัญชีนาย ก. จํานวนสองลานบาท สําหรับธุรกรรมการฝาก
เงินเขาบัญชีนาย ข. ไมตองรายงานเพราะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดจํานวนไมเกินสองลานบาท 
 

4) ลูกคาไดจดทะเบียนจํานองที่ดินเปนเงินจํานวนหาลานบาท
หรือมากกวาหาลานบาทเพื่อเปนหลักประกันการกูเงินจากธนาคาร ธนาคารตองรายงานการทํา  
ธุรกรรม หากไมถึงหาลานบาทไมตองรายงาน  
 

จะเห็นไดวาสถาบันการเงินไมจําเปนตองรายงานการทําธุรกรรม
ของลูกคาทุกเรื่องที่มีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน แตจะรายงานเฉพาะการทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้นและในขณะเดียวกันหากมีการทําธุรกรรมที่มีลักษณะตามที่
กฎหมายกําหนดสถาบันการเงินก็ตองมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมนั้น ๆ ทุกเรื่องทุกรายการโดย
ไมมีขอยกเวนเชนกัน 
 

แตอยางไรก็ตาม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดขอยกเวน
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บางประการมีใหสถาบันการเงินตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไมวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือเปน
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปหรือไมก็ตาม 
กลาวคือ 
 

(1) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย พระบรมราชินี รัชทายาท หรือ
พระบรมวงศ ต้ังแตชั้นพระองคเจาขึ้นไปจนถึงชั้นเจาฟา เปนคูกรณี 
 

(2) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนคูกรณี 
 

(3) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี 
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 
(ข) มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 
(ค) มูลนิธิสายใจไทย 

 
(4) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับ

สถาบันการเงินเวนแต 
 

(ก) ธุรกรรมที่เปนการโอนเงินในประเทศโดยใชบริการ
บาทเนตตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริการบาทเนตหรือที่เปนการโอนเงินขามประเทศ
ระหวางธนาคารโดยใชบ ริการของ  Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, Limited Liability Co-
operative Society (S.W.I.F.T.s.c)  

 
(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนเรือกําปน เรือที่มี

ระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มี
ระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป รวมทั้งแพดวย 
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(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนยานพาหนะ เครื่อง

มือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด 
 

(5) การทําสัญญาประกันวินาศภัย เวนแตการชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดวาจะตองจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป 
 

(6) การจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมประเภทโอนเปนที่         
สาธารณประโยชนหรือ การไดมาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือ
มาตรา 1401 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

2.2.1.1.1 แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรายงาน    
ธุรกรรม23 

 
ตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับ

สถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการลงทุน หรือเคล่ือนยายเงินทุน ฉบับเดือนมกราคม 2544 ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดกําหนดแนวทางในการายงานธุรกรรมไวดังนี้ 
 

1. การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินที่มีนิติบุคคล
เฉพาะกิจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและราบ
รามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตองแยกกันรายงาน โดยสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่ลูก
คาทํากับสถาบันการเงินนั้นๆ และนิติบุคคลเฉพาะกิจรายงานการทําธุรกรรมที่ลูกคาทํากับนิติ
บุคคลเฉพาะกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนนิติบุคคลตางกัน 

 
 นิติบุคคลเฉพาะกิจ หมายถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจตาม

กฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย อันไดแกพระราช
กําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และบริษัทบริหารสิน
ทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 

                                                        
23 เร่ืองเดียวกัน, หนา 92-93. 
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2. การรายงานธุรกรรมเงินสด ใหยึดถือการบันทึกทาง
บัญชีของสถาบันการเงินที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานเปนสําคัญ โดยรายงานธุรกรรมเงินสด 
เฉพาะกรณีที่มีการรับหรือจายเปนเงินสดเทานั้น 

 
การทําธุรกรรมที่ใชเงินสด เชน ฝากเงินสด ถอนเงินสด 

การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด(เชนการนําเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต) การขายตราสารการเงิน 
ซื้อเงินตราตางประเทศขายเงินตราตางประเทศ 
 

3. กรณีธุรกรรมที่ตองรายงานเปนธุรกรรมที่กระทําโดย
สถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจหากมีการทําธุรกรรมที่อยูในหลักเกณฑตองรายงาน ณ สถาบัน
การเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจนั้นก็มีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมตาม
กฎหมาย แตหากสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจเปนผูทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชรัฐ
วิสาหกิจ ก็เปนธุรกรรมที่ไดรับการยกเวนไมตองรายงานตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 

ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยนําเงินมาฝากยังธนาคาร
อาคารสงเคราะห โดยธนาคารอาคารสงเคราะหเปนผูรับทําธุรกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะหจะ
ตองรายงานการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชย แตในทางตรงขาม หากธนาคารอาคารสงเคราะห
นําเงินมาฝากยังธนาคารพาณิชยโดยธนาคารพาณิชยเปนผูรับทําธุรกรรม ธนาคารพาณิชยไมตอง
รายงานการทําธุรกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห เพราะเปนธุรกรรมที่กระทําโดยธนาคาร
อาคารสงเคราะหซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจเปนคูกรณี  
 

4. การรายงานธุรกรรมที่โดยปกติสถาบันการเงินไมอาจจัด
ใหผูทําธุรกรรมลงลายมือชื่อหรือบันทึกขอเท็จจริงใหครบถวนได เชน ผูทําธุรกรรมอยูตางประเทศ
หรือธุรกรรมระหวางสถาบันการเงิน ในกรณีดังกลาว สถาบันการเงินจะใชแบบรายงานการทํา    
ธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเปนแบบเดียวกันกับแบบ ปปง.โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได 
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได
กําหนดใหสถาบันการเงินสามารถออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตนเองเพื่อใชงาน และรายงาน
การทําธุรกรรมไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดตามรูปแบบการสรางแฟมขอ
มูลจากแบบรายงาน ปปง. ที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไว ซึ่งแตละ
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สถาบันการเงินอาจสรางแบบการรายงานของตนเองออกใชไดโดยไมตองใชแบบ ปปง. ของสํานัก
งาน เพียงแตแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สถาบันการเงินสรางขึ้นใหมนั้น ตองมีขอมูลครบถวนเปนแบบ
เดียวกันกับแบบ ปปง. และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนเทานั้น ทั้งนี้สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมีความประสงคใหสถาบันการเงินเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความคลองตัวในการรายงานการทําธุรกรรม 
 

5. การเก็บ รักษาเอกสารตนฉบับนั้ น  ให เก็บ โดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถทําใหเห็นเปนภาพเอกสารตนฉบับได 
 

6. สถาบันการเงินจะตองแจงผลสรุปการรายงานการทําธุร
กรรมตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวมาใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทราบ ทุกระยะ 6 เดือนโดยใหแจงเปนหนังสือมายังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือสงเปน Email มาที่ info@amlo.go.th ตามแบบที่กําหนดไว สําหรับในแตละระยะเวลาของ
เดือนใดที่ไมมีการทําธุรกรรมก็ใหแจงมาในสรุปผลการรายงานการทําธุรกรรมดวย   
 

สถาบันการเงินใดที่ไมไดแจงสรุปผลการรายงานการทํา
ธุรกรรมตามความในขอนี้ จะถือวาสถาบันการเงินนั้นไมมีการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กฎหมายกําหนดไวเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ไมมีการรายงานดังกลาวเลย 
 

2.2.1.1.2 การรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน24 
 

ตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับ
สถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการลงทุน หรือเคล่ือนยายเงินทุน ฉบับเดือนมกราคม 2544 ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไดกําหนดแนวทางในการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินไวดังนี้  
 

1. ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินและมีการใช
เงินสดเปนปจจัยในการชําระเงิน(ไมใชการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดโดยตรง เชนการฝาก หรือถอน

                                                        
24 เร่ืองเดียวกัน, หนา 93-96. 
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เปนเงินสด) ใหสถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
เปนหลัก โดยใชแบบ ปปง.1-02 หรือ แบบ ปปง.1-04-2 แลวแตกรณี 
 

2. ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่เปนการโอนเงินในประเทศ
โดยใชบริการบาทเนต ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารบาทเนต หรือที่เปน
การโอนเงินขามประเทศระหวางธนาคารโดยใชบริการของ Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication, limited liability Co-operative Society (S.W.I.F.T.s.c.) และใช
เงินสดเปนปจจัยในการทําธุรกรรม มีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป ใหรายงานการ
ทําธุรกรรมโดยใชแบบ ปปง.1-02 แตเพียงแบบเดียว 
 

3. การรายงานธุ รก รรมที่ เกี่ ย วกั บ ท รัพ ย สิ นที่ เป น
อสังหาริมทรัพย เชนที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ส่ิงปลูกสราง ตึกรามบานชอง อนุสาวรีย สะพาน 
เจดีย เปนตน ใหถือวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนวันที่ทําธุรกรรม เชน วันจดทะเบียน
จํานองที่ดิน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง สังหาริมทรัพยบางประเภทที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการ
จดทะเบียนสิทธิเปนหลักประกันดวย เชน การจดทะเบียนจํานองเครื่องจักร เปนตน 
 

สําหรับสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ที่ไมตองจดทะเบียน
สิทธิ ใหถือวันที่ทําสัญญาจํานําหรือวันที่ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงสิทธิในสังหาริมทรัพยนั้นๆ เปนวัน
ที่ทําธุรกรรม 
 

กรณีการไถถอนการจํานอง ใหใชวันที่สถาบันการเงินทํา
นิติกรรมกับลูกคาเกี่ยวกับการไถถอนตามสัญญาจํานองเปนวันที่ทําธุรกรรม ทั้งนี้ การรายงานการ
ทําธุรกรรมดังกลาว ใหถือเอามูลคาทรัพยสินเปนหลักในการรายงาน 
 

4. กรณีที่ทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยหากราคาประเมิน
ของสํานักงานที่ดินกับราคาประเมินของสถาบันการเงินมีความแตกตางกันใหใชราคาประเมินที่สูง
กวาเปนเกณฑในการพิจารณามูลคาทรัพยสินที่ตองรายงาน แตสําหรับสังหาริมทรัพยที่ตองราย
งานการทําธุรกรรมก็ใหใชราคาประเมินของสถาบันการเงิน หรือมูลคาของทรัพยสิน ณ วันที่มีการ
บันทึกบัญชีเปนเกณฑในการรายงาน 
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5. สถาบันการเงินจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินเปนคูกรณีทั้งในฐานะผูซื้อหรือผูขายดวย หรือในฐานะอื่นใดที่
สถาบันการเงินเปนคูกรณีทุกครั้งทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงการที่สถาบันการเงินจัดซ้ือหรือขายหรือ
ทําธุรกรรมกับสังหาริมทรัพยอ่ืนๆที่อยูในหลักเกณฑตองรายงานการทําธุรกรรมตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ตัวอยางเชน 
 

ก.ธนาคาร ก. ซื้อที่ดินจากนาย ข. ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
แปลงราคาสิบลานบาท เพื่อต้ังสาขาของธนาคาร ทําสัญญาซื้อขายกันที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี ในกรณีเชนนี้ถือวาธนาคาร ก.เปนคูกรณีในการทําธุรกรรมกับ นาย ข. ธนาคาร ก. จะ
ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน แตสํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมทั้งนี้เพราะสํานักงานที่ดินไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542  มาตรา 15 
 

ข.ในกรณีที่ธนาคารซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรมูลคาตั้งแต 
สองลานบาทขึ้นไป ไมวาจะจายเปนเงินสดหรือเช็คธนาคารไมตองรายงาน เวนแตมูลคาเคร่ือง
คอมพิวเตอรต้ังแตหาลานบาทขึ้นไปหรือกวานั้น 
 

6. การทํ าธุ รกรรม เกี่ ย วกั บท รัพย สินที่ เป นการเช า
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ใหถือเอามูลคาของทรัพยสินที่เชาเปนเกณฑในการรายงาน 
และใหนับวันที่ทําสัญญาเชาเปนวันที่ทําธุรกรรม 

 
ในกรณีที่เปนการเชาทรัพยสินแตเพียงบางสวน ใหถือ

เอามูลคาของทรัพยสินเฉพาะสวนนั้นเปนเกณฑในการรายงาน เชน การเชาพื้นที่ในอาคาร ใหถือ
เอามูลคาของพื้นที่เฉพาะสวนที่เชาเปนมูลคาของทรัพยสิน เปนเกณฑในการรายงาน 
 

7. การรายงานธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพยสินใหถือหลัก
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

7.1 กรณีทรัพยสินที่ทําธุรกรรมมีมูลคาตั้งแตหาลาน
บาท หรือกวานั้นขึ้นไป การพิจารณาวันที่ทําธุรกรรมตามขอนี้  ใหถือเอาแนวทางปฏิบัติตามขอ 3 
เปนเกณฑในการพิจารณา 
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7.2 กรณีธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดกระทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคเดียวกันมีมูลคาทรัพยสินรวมกันตั้งแตหาลานบาท หรือกวานั้นขึ้นไป การพิจารณาวัน
ที่ทําธุรกรรมตามขอนี้ ใหถือวันที่ทําสัญญาประธานกับสถาบันการเงิน เปนวันที่ทําธุรกรรมเกี่ยว
กับทรัพยสิน เชน 

  
ทําสัญญากูเงินจํานวนสิบลานบาท โดยมีที่ดินสิบ

แปลง ๆ ละ 1 ลานบาทมาจดจํานองเปนหลักประกัน เปนการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่ทํา
ข้ึนเพื่อวัตถุประสงคเดียวคือการกูเงินซึ่งกรณีดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินรวมกันตั้งแตหาลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไปตองรายงาน โดยใหถือเอาวันที่ทําสัญญากูเงินซึ่งเปนสัญญาประธานเปนวันที่ทํา
ธุรกรรม ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา การทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว ทรัพยสินนั้นจะตองเปน
ทรัพยสินที่อยูในหลักเกณฑที่ตองรายงานอยูแลวดวย หากทรัพยสินนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่ตอง
รายงานก็ไมตองรายงาน 
 

8. ทรัพยสินที่เปนเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกล ใหมีความ
หมายดังตอไปนี้ 
 

8.1 เครื่องมือ หมายถึง ส่ิงของที่ใชในการงาน 
 

8.2 เครื่องจักรกล หมายถึง ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวน
หลายชิ้น สําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยน หรือแปลงสภาพ พลังงาน หรือสง พลังงานอื่นใด 
และใหหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ เชน สายพาน เพลาเกียร หรือส่ิงอื่นใดที่ทํางานสนองกัน
ดวย รวมทั้ง กล อุปกรณที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องมือเพื่อใชประโยชนในการผลิตสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
ตลอดจนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการสงถายแรงไปใชประโยชนในการทํางาน และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาที่เหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับ
ซอนโดยวิธีทางคณิตศาสตร ดวย 
 

ทั้งนี้ การรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินตามขอ 
8.1 และขอ 8.2 จะตองเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือกวานั้นขึ้น
ไปดวย 
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2.2.1.1.3  ประเภทของธุรกรรมที่ทํากับสถาบันการเงิน25 
 

ในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินสามารถแยกออกเปน
ประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ ธุรกรรมที่ใชเงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน และธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย อธิบายไดดังนี้ 
 

ก. ธุรกรรมที่ใชเงินสด 
 

ธุรกรรมที่ใชเงินสด หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การทํานิติกรรมสัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด 
 

เงินสด หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่
ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย 
 

การทําธุรกรรมที่ใชเงินสด เชน ฝากเงินสด ถอนเงินสด 
การซื้อตราสารการเงินดวยเงินสด (เชน การนําเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต) การขายตราสารการเงิน 
ซื้อเงินตราตางประเทศ ขายเงินตราตางประเทศ 
 

ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 
 

1. ทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย เชน ตราสารการเงิน 
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน(ที่เปนตราสาร) หมายถึง กิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม
สัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชตราสารการเงิน ธุรกรรมที่เปน
สังหาริมทรัพย(ตราสารการเงิน) ไดแก ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ/ขาย ตราสารการเงินในตลาดเงิน
และตลาดทุน รวมถึงกิจการทางการเงินตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

1.1 ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวแลกเงิน การรับรอง อาวัล 
ต๋ัวเงินตางๆ 

                                                        
25 เร่ืองเดียวกัน, หนา 96 – 97. 
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1.2 เช็ค (เชน เช็คสวนบุคคล เช็คของขวัญ เช็คเดิน
ทาง) 

1.3 ดราฟต 
1.4 บัตรเงินฝาก 
1.5 พันธบัตรตางๆ 
1.6 หลักทรัพย หนวยลงทุน ตราสารอนุพันธ 
1.7 การใหสินเชื่อลักษณะตางๆ(เชนเงินกู เงินเบิก

เกินบัญชี L/C ธุรกิจใหเชาซื้อ) 
1.8 การทําประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 

 
2. ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย 

 
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย เชน การซื้อ ขาย 

โอน คํ้าประกัน ที่ดิน อาคารสิ่งกอสราง เปนตน 
 

ธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพยสินหมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินซึ่งใชทรัพยสินประกอบ
การทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการนั้น 
 

ประเภทธุรกรรม เชน จํานอง การขายฝาก 
ประเภททรัพยสินที่ใชทําธุรกรรม เชน ที่ดิน ที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง ส่ิงปลูกสราง 
วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม เชน ใช ที่ดินเปน

หลักประกันในการขอสินเชื่อ 
 

ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ธุรกรรมทุกประเภทโดยไม
คํานึงวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปหรือธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปหรือไมก็ตาม 
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ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา 
 

1. ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป จากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ 

2. ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปได ในเชิงเศรษฐกิจ 
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง 

มิใหตองตกอยู ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 
4. ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมฯ 
ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกฯ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทํา
ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
 

2.2.1.2 การรายงานของสํานักงานที่ดิน26 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
15 บัญญัติวา ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และ
สํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
  

(1)เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 

 
(2)เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรม

เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทาง
มรดกใหแกทายาทโดยธรรมหรือ 

 
(3)เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

                                                        
26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 100 – 114. 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กําหนดใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานัก
งานที่ดินจังหวัดสํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อปรากฏวามีการของจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 

1.เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้น
ข้ึนไป 

 
2.เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรม

เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
 

นอกจากสถาบันการเงินที่มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานัก
งานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดังไดกลาวมาแลวขางตน อีกหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ตอง
รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ ทั้งนี้เนื่อง
จากสํานักงานที่ดินเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ถูกใชเปนแหลงฟอกเงิน โดยการนําเงินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดมาเปลี่ยนสภาพเปนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย 
 

ดวยเหตุนี้เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย และการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้ง
แตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรืออสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีมูลคา
ตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือ
กวานั้นขึ้นไปหรือเมื่อธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไมวาจะมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเทาไร
หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาเปนจํานวนเทาไรก็ตาม สํานักงานที่ดินตองมีหนาที่รายงานการทํา
ธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ไมตองรายงาน 
 

1.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดย
ธรรม หรือ 

2.การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นมีสถาบันการเงินเปนคูกรณี 
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2.2.1.2.1 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ทํากับสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ 
 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ทํากับสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอแยกไดดัง
นี้ 
 

1.ก า รข อ จ ด ท ะ เบี ย น สิ ท ธิ แ ล ะ นิ ติ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
อสังหาริมทรัพยและมีการชําระดวยเงินสด เชน การซื้อขาย ขายฝาก จํานอง แลวชําระราคากัน
เปนเงินสด ต้ังแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
 

2.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
และอสังหาริมทรัพยมีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
และอสังหาริมทรัพยนั้นมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
 

3.เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

   ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา 
 

3.1 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีความซับ
ซอนผิดไปจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ 
 

3.2 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ขาดความ
เปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ 
 

3.3 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีเหตุอันควร
เชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือ 
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3.4 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวของหรือ
อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง 
 

2.2.1.2.2 ก ารจ ด ท ะ เบี ย น สิ ท ธิ แ ล ะนิ ติ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
อสังหาริมทรัพย 
 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
สวนใหญจะมีคูกรณี 2 ฝายคือ ผูโอน และผูรับโอน 
 

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่สามารถจดทะเบียนได สามารถแยกไดดังนี้ 
 

1.การจดทะเบียนสิทธิ เชน 
 

1.1 สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 1410 

1.2 สิทธิ เก็บกิน  ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชยมาตรา 1417 

1.3 ภาระจํายอม  ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1387 

1.4 บุริมสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 241 

1.5 สิทธิการเชา  ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มาตรา 537 

1.6 สิ ท ธิ ก า ร เช า  ต ามพ ระราชบัญ ญั ติ ก า ร เช า
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542 

1.7 กรรมสิทธิ์ซึ่งไดมาโดยการครอบครองปรปกษ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1382 
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2.การจดทะเบียนนิติกรรมเชน 
 

2.1 การเชาอสังหาริมทรัพยมีกําหนดวาสามปข้ึนไป 
หรือกําหนดตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาจะตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนา
ที่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
538 

2.2 การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุต
สาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไม
เกินหาสิบป ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2542 มาตรา4 

2.3 การจํานอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 702 

2.4 การไถถอนจํานอง ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 744 

2.5 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 456 

2.6 การขายฝาก  ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 491 

2.7 การให ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 525 

 
2.2.1.2.3 การทําธุรกรรมที่มีสถาบันการเงินเปนคูกรณี สํานัก

งานที่ดิน ไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น 
 

เมื่ อมี การขอจดทะเบี ยนสิทธิและนิ ติกรรม เกี่ ยวกับ
อสังหาริมทรัพยกับสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา 
หรือสํานักงานที่ดินอําเภอและเขาหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ เมื่อมีการชําระดวยเงิน
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สดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคา
ประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้น
ไป หรือเมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดิน
จังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ จะตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมนั้นๆ ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทราบ 
 

แตในกรณีที่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับสํานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ นั้น 
มีสถาบันการเงินเปนคูกรณี เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ฯลฯ กฎหมายยกเวนใหสํานัก
งานที่ดินไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงินไมวาจะ
เปนธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลัก
ทรัพย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บริษัท
ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณออมทรัพยหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ลวนประกอบ
อาชีพ หรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน เชน สหกรณออมทรัพย จะมีวัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ธนาคารพาณิชยจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ รับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวง
ถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน ให
สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด หรือ ซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศหรือ
หรืออยางกรณีของบริษัทหลักทรัพย จะประกอบธุรกิจประเภท การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
การคาหลักทรัพยการเปนที่ปรึกษาการลงทุนการจัดจําหนายหลักทรัพยการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล สถาบันการเงินไมไดประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือมีสวนเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดสถาบันการเงินไมอยูในฐานะที่จะเปนผูกระทําความผิด อีกทั้งสถาบันการเงิน
ก็มีหนาที่ตองรายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กลาวคือ มี
หนาที่รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนดไว 
 

สถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ กฎหมายแต
ละฉบับ จะกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสถาบันการเงิน กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการ 
กําหนดวัตถุประสงค และบทกําหนดโทษในกรณีที่ฝาฝนไมดําเนินการ หรืองดเวนการดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนดมีรัฐมนตรีเจากระทรวงเปนผูกํากับ ดูแลรับผิดชอบ สถาบันการเงินจึงเปน
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หนวยงานที่ไดรับความไววางใจจากรัฐบาลใหทําหนาที่ที่สําคัญ คือมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม
ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินของอาชญากรรม 
 

กฎหมายกําหนดยกเวนใหสํานักงานที่ดินไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมในกรณีที่มีสถาบันการเงินเปนคูกรณี อยางไรก็ตามสถาบันการเงินนั้นๆ ก็ยังมีหนา
ที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานอยูนั่นเอง กลาวคือสถาบันการเงินจะตองรายงานการ
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินเปนคูกรณีทั้งในฐานะผูซื้อหรือผูขาย ซึ่งผูทํา
ธุรกรรมคือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงสถาบันการเงินจัดซื้ออสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ที่
อยูในหลักเกณฑตองรายงานการทําธุรกรรมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกลาวคือ ธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปดวย 
 

2.1.1.2.4 การโอนทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม สํานักงานที่
ดินไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน 
 

ใน ก ารขอจดท ะ เบี ย น สิ ท ธิ แ ล ะนิ ติ ก รรม เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้คือ 
 

1.เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไป 

2.เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปหรือ 

3.เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กําหนดใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานัก
งานที่ดินอําเภอมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินทราบ แตมีขอยกเวนในกรณีที่เปน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่เปน การโอนในทาง
มรดกใหแกทายาทโดยธรรม กลาวคือ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นยอมตกทอดแก
ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1599 การโดนในทางมรดกใหแกทายาท 
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คือการที่ทายาทนํามรดกของผูตายมาแบงปนกัน  ตลอดจนเปลี่ยนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ ใน
อสังหาริมทรัพยจากผูตายมาเปนของทายาท มรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย
หรือโดยพินัยกรรมแลวแตกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1603 ผูจะรับมรดก
ที่เรียกวาทายาท จึงมี 2 ชนิด คือ 
 

1.ผูรับพินัยกรรม คือ บุคคลที่เจามรดกทําพินัยกรรมระบุไว
วาจะยกทรัพยสินใดใหกับผูรับพินัยกรรมคนใดจะเปนทายาทหรือบุคคลใดก็ได 

 
2.ทายาทโดยธรรม คือบุคคลที่เปนญาติและมีสิทธิที่จะได

รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 บัญญัติ
วาทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630 วรรค 2 แตละลําดับมี
สิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ คือ 
 

1.ผูสืบสันดาน 
2.บิดามารดา 
3.พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4.พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
5.ปู ยา ตา ยาย 
6.ลุง ปา นา อา 

 
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนทายาทโดยธรรมภายใตบังคับ

ของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา1635 เชน ถาผูสืบสันดานยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกแทนที่แลว
แตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงเสมือนหนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตรหรือใน
กรณีที่มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันและยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่ หรือถาไมมีผูสืบ
สันดานแตมีบิดามารดาแลวแตกรณีคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิไดรับมรดกกึ่งหนึ่ง 
 

ภายใตบังคับมาตรา 1630วรรคสอง หมายความวา ในกรณี
ที่มีผูสืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่กัน แลวแตกรณี และมีบิดามารดายังมี
ชีวิตอยู ในกรณีเชนนั้นใหบิดามารดาไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทชั้นบุตร 
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เมื่อบุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นยอมตกทอดแก

ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1599 การโอนในทางมรดกใหแกทายาท 
เปนการไดทรัพยสินมาทางอื่นนอกจากนิติกรรม การไดมรดกมาในลักษณะเชนนี้ มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ 1619/2506 วินิฉัยไวดังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1599 ทายาทยอม
ไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกตั้งแตเจามรดกตาย แมจะยังไมไดจดทะเบียนสิทธินั้นตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1299 ก็ตาม และคําพิพากษาฎีกาที่ 1812/2506 วินิจฉัยวาเมื่อ
ผูทําพินัยกรรมตายที่ดินที่ระบุไวในพินัยกรรมยอมตกไดแกผูรับพินัยกรรมทันทีตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1673 โดยมิตองทําการรับมรดกและเขาครอบครองที่ดินนั้น 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา การตกทอดทางมรดกจากผู
ตายมายังทายาท เปนการที่ทายาทไดมรดกมาโดยทางอื่น ไมใชนิติกรรม แมไมจดทะเบียนการได
มาก็ถือวาไมบริบูรณเพราะยังมีผลอยู เพียงแตถาไมจดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ไมได และสิทธิอันยังไมไดจดทะเบียนนั้น จะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสีย
คาตอบแทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวไมได ทั้งนี้โดยนัยแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1299 วรรคสอง 
 

การโอนทางมรดกใหแกทายาท  เปนไปตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 81 กลาวคือการขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทาง
มรดก ผูรับมรดกจะตองนําหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐาน
ในการไดรับมรดก มายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลัก
ฐาน และเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลวเจาหนาที่จะทําการประกาศโดยทําหนังสือปดไวในที่เปด
เผยมีกําหนดหกสิบวัน ณ สํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ทองที่ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันและบริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ และพนักงานเจาหนา
ที่จะมีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบุคคลที่ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่สามารถทําได 
หากไมมีผูใดโตแยงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาผูขอมีสิทธิไดรับ
มรดกแลวพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตาม
กฎหมาย 
 

ในกรณีที่มีผูโตแยง พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคู
กรณี และเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน และ
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พนักงานเจาหนาที่จะเปรียบเทียบถาเปรียบเทียบไมตกลงพนักงานเจาหนาที่จะสั่งการไปตามที่
เห็นสมควร 
 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ส่ังประการใด จะแจงใหคูกรณีทราบ 
และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองรองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
 

ในกรณีที่ฟองตอศาลแลวพนักงานเจาหนาที่จะรอเรื่องไว 
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งถึงที่สุดประการใด พนักงานเจาหนาที่จึงจะดําเนินการไปตาม
กรณี ถาไมฟองภายในกําหนดพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการไปตามที่พนักงานเจาหนาท่ีส่ัง ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่24(พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 (ใหไว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2516) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจด
ทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่สอบ
สวนพยานหลักฐานแลวบันทึกลงในเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และในแบบบันทึก
การสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก มรดกไมมีพินัยกรรมใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยาน
หลักฐานและพิจารณาการเปนทายาท สิทธิในการรับมรดก และวันตายของเจามรดก โดยใหผูขอ
แสดงบัญชีเครือญาติและหลักฐานอื่นประกอบดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่ง
ไดมาโดยทางมรดกไมมีพินัยกรรมและมีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกหลายคน ใหพนักงานเจาหนา
ที่ดําเนินการดังนี้ คือ 
 

1.ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกตาม
สิทธิของตนหรือของใหลงชื่อทายาทอื่นที่มีสิทธิไดรับมรดกทุกคนตามที่ผูขอแสดงไวในบัญชีเครือ
ญาติ เมื่อไมมีผูใดโตแยงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหตามที่
ผูของแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย 
 

2.ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกทั้ง
หมด ถาผูขอนําทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติทุกคนมาใหถอยคํายินยอม หรือนําหลักฐาน
การไมรับมรดกของทายาทดังกลาวนั้นมาแสดง ตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในกําหนดเวลาที่
ประกาศ ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย แต
ถาผูขอไมสามารถนําทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติทุกคนมาใหถอยคํายินยอม หรือไม
สามารถนําหลักฐานการไมรับมรดกของทายาทดังกลาวนั้นมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
กําหนดเวลาที่ประกาศไดก็ใหพนักงานเจาหนาที่ยกคําขอเสีย 
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ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ.2534) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  กําหนดใหเรียกคาธรรมเนียมโอนมรดก 
ในระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือระหวางคูสมรสตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รอยละ 0.5 
 

การโอนทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรมในลักษณะเชนนี้
สํานักงานที่ดินไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ถึงแมอสังหาริมทรัพยจะมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
 

โดยสรุปแลว เมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยกับสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดิน
สาขา หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ และเมื่อมีการชําระเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวา
นั้นขึ้นไป หรือในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือเมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยสํานักงานที่ดิน จะรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทราบ 
 

แตอยางไรก็ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ไดกําหนดขอยกเวนใหสํานักงานที่ดินไมตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไวหลายกรณีโดยบัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเองบาง และบัญญัติไวที่กฎกระทรวงบางดังมีราย
ละเอียดดังนี้ 
 

1.บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 15 คือ 

1.1การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สถาบันการเงิน
เปนคูกรณี 

1.2การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เปนการโอนทาง
มรดก 
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2.บัญญัติไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ.2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

2.1ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระรัช
ทายาทหรือพระบรมวงศต้ังแตชั้นพระองคเจาขึ้นไปจนถึงชั้นเจาฟา เปนคูกรณี 

2.2ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิ
ภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนคูกรณี 

2.3ธุรกรรมที่มูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี 
ก.มูลนิธิชัยพัฒนา 
ข.มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิ

ต์ิพระบรมราชินีนาถ 
ค.มูลนิธิสายใจไทย 

2.4การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนที่
สาธารณประโยชนหรือการไดมาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือ
มาตรา 1401 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย(รายละเอียดโปรดดูในบทที่ 8 เร่ือง ธุรกรรมท่ี
ไดรับยกเวนไมตองรายงาน) 
 

2.2.1.2.5 ราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม 
 

ประมวลกฎหมายที่ดินไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมไวในมาตรา 105 – มาตรา 106 นอกจากนี้คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยไดกําหนดระเบียบของคณะกรรมการ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ.2535 พอสรุปไดดังนี้ 
 

“ราคาทุนทรัพย ” หมายความวา  ราคาตลาดที่ คณ ะ
กรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเห็นชอบใหใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย 
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“ราคาตลาด” หมายความวา 
(1)ราคาที่ทั้งผูซื้อและผูขายสวนมากยินดีตกลงซื้อขายกัน 
(2)ราคาที่ผูซื้อและผูขายทั้งสองฝายทราบขอมูลในทรัพยสิน

ที่จะซื้อขายนั้นพอสมควร 
(3)ราคาที่ผูซื้อหรือผูขายมิไดถูกบังคับหรือมีแรงจูงใจใหมี

การซื้อขายกัน 
(4)ราคาของตลาดการคาเสรีที่มีการแขงขัน ไมใชราคาจาก

ตลาดผูกขาดโดยผูซื้อหรือผูขายหรือราคาขายทอด
ตลาด หรือราคาในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หรือเงินเฟอ 

 
2.2.1.2.6 หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุน

ทรัพยที่ดิน 
 

คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ไดกําหนด
ระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
พ.ศ.2535 พอสรุปไดดังนี้ 
 

1.ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยเกี่ยวกับที่ดินแตละเขตไวเปนหลักฐาน ในการนี้จะเชิญผูที่มีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดินมาชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
 

2.คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดอาจตั้งคณะทํางานเพื่อ
สืบหาขอเท็จจริงของราคาตลาดสําหรับที่ดินแตละเขตยอยภายในเขตจังหวัดและวิเคราะหประเมิน
ราคาที่ดินก็ได 
 

3.ใหคณะอนุกรรมการจังหวัดทําแผนที่ประกอบการ
พิจารณาและกําหนดจํานวนทุนทรัพยดังนี้ 
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(1) ในทองที่ใดซึ่งสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพย
สินไดจัดทําแผนที่ประเมินราคาที่ดินและกําหนดหนวยที่ดินไวแลว ใหใชแผนที่ดังกลาวเปนหลัก
ฐานในการประเมินราคา 
 

(2) ที่ ดิ น น อ ก เข ต ดั ง ก ล า ว ใน ข อ  (1) ให ค ณ ะ
อนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดหนวยที่ดินโดยใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 เปน
หลัก เวนแตกรณีจําเปนก็ใหใชแผนที่ที่มีมาตรสวนตามความเหมาะสมแลวแบงหนวยที่ดินเปน
กลุมตามสภาพความเหมาะสมในการใชประโยชน ตลอดจนความเจริญของทองที่ โดยใหถือเอา
สาธารณูปโภคและแนวเขตธรรมชาติเปนหลักในการพิจารณากําหนดทุนทรัพย 
 

(3) ในการจัดทําแผนที่ตาม (1) หรือ (2) ใหจัดทําแยก
เปนรายตําบลและอําเภอ 
 

4.ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยเพื่อใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยทําการ
สํารวจขอมูลราคาซื้อขายที่ดินในทองตลาดยอนหลังไมเกินสามปและสํารวจขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน
ในการประเมินราคา เชน ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมสภาพทางกายภาพของเมือง 
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และโครงการของรัฐหรือทองถิ่น ตลอดจนแนวโนม
การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน แนวโนมการพัฒนาเมือง ซึ่งอาจเก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้
จากสํานักงานที่ดินจังหวัด หรืออําเภอ สํานักงานจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานเทศบาล
สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน 
 

5.เมื่อไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลตามขอ 3. 
เสร็จแลวใหดําเนินการดังนี้. 
 

(1)วิเคราะหและประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด 

(2)ในกรณีที่ดินบริเวณใดไมมีการซื้อขายใหกําหนด
พิจารณาทุนทรัพยโดยพิจารณาจากที่ดินหนวยใกลเคียง ซึ่งมีสภาพคลายคลังกันในปจจัยตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

(ก)สภาพการใชประโยชนในที่ดิน 
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(ข )ก า ร ค ม น า ค ม  ส า ธ า รณู ป โภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ 

(ค)ขอจํากัดทางกฎหมาย เชน การผังเมือง หรือที่
ดินที่อยูในเขตเวนคืน 

(ง)แนวโนมของการพัฒนาในอนาคต 
(จ)ขอมูลการตกลงจะซื้อจะขายที่ดิน 
(ฉ)คาเชาหรือรายไดที่ไดรับจากที่ดิน 

 
(3)ในการกําหนดจํานวนทุนทรัพยของที่ดินมิใหรวม

ราคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางเขาไวดวย 
 

6.ในกรณีที่สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสินไดทําการ
สํารวจและประเมินราคาที่ดินในเขตทองที่ใดไวแลว ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดนํารายงาน
การประเมินราคาของสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสินประกอบการพิจารณากําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยได 
 

กลาวโดยสรุปแลวสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานัก
งานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน
เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิได
เปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ คือเมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไป หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนจํานวนตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือเมื่อเปนธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย 
 

2.2.1.3  การรายงานของ ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือให
คําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน27 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 บัญญัติวา ใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่

                                                        
27  เรื่องเดียวกัน, หนา 45 – 120. 
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เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือเปน        
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจเปนประโยชนใน
การยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดัง
กลาวรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 
 

นอกจากสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดิน
จังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอแลว ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนิน
การ หรือใหคําแนะนําในการลงทุนหรือเคล่ือนยายเงินทุน เปนอีกอาชีพหนึ่งที่กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดกําหนดใหมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมดวย เนื่องจาก
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนแกเงินทุนมากที่สุด 
 

ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการลงทุน
หรือเคลื่อนยายเงินทุนจะทราบขอมูลแหลงที่มาของเงินที่ใชในการลงทุนอยางดีที่สุด เนื่องจากตอง
ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ รวมถึงการวางแผนดําเนินงานและคาใช
จายตาง ๆ ใหกับลูกคา ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการลงทุนหรือ
เคลื่อนยายเงินทุนจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหดูแลธุรกิจประเภทตาง ๆ ซึ่งทําใหสามารถ
ทราบถึงสิ่งผิดปกติเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดหรือเปน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการลงทุนที่
เกี่ยวกับการลงทุนหรือเคล่ือนยายเงินทุน จึงมีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 
1. ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพย

สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ 
2. เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ 
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3. ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจเปนประโยชน
ในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไป
แลว 

 
กรณีของสถาบันการเงิน มีหนาที่รายงานตอสํานักงานเมื่อมีการทําธุร

กรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย
สินมีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

กรณีของสํานักงานที่ดิน มีหนาที่รายงานตอสํานักงานเมื่อปรากฏวามี
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่
มีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยมี
มูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไป เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือเมื่อเปนธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย 
 

แตในกรณีของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนํา
ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนนี้ มีหนาที่รายงานตอสํานักงาน
เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเทานั้น 
 

ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทํา     
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนนี้ เมื่อไดรายงานการทําธุรกรรมไปแลวและ
ตอมาปรากฏขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันขอเท็จจริง เชนมีขอมูล
เพิ่มเติมวาเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงินผูประกอบอาชีพดังกลาวก็จะตองรายงานการยืนยัน
ขอเท็จจริงนั้นโดยไมชักชา หรือในทางตรงกันขามถามีขอมูลเพิ่มเติมวามิไดเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
การฟอกเงิน ก็จะตองรายงานเพื่อยกเลิกขอเท็จจริงที่ไดรายงานไปแลวโดยไมชักชาเชนกันตาม
มาตรา 16 วรรคทาย 
 

ความในวรรคทายของมาตรา 16 นี้มีความหมายเชนเดียวกันกับขอความ
ในวรรคทายของมาตรา 13 ดังไดกลาวมาแลวขางตน 
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การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุร
กรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนนี้ กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไมไดใหความหมายไววาหมายถึงการกระทําในลักษณะเชนใด แตตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ไดใหความหมายไวพอที่
จะเทียบเคียงไดวา การใหคําแนะนําแกประชาชน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับคุณคา
ของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพยใดๆ เปนทางคาปกติทั้งนี้โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึงการ
ใหคําแนะนําแกประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด 
 

จะเห็นไดวาผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําใน
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนนี้ อาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ไดที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ในการทําธุร
กรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน เชน บุคคลทั่วไป กลุมบุคคล สํานักงาน 
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย หรือธนาคารใหคําปรึกษาทางดานวานิชธนกิจ ฯลฯ (บริการทางดานวา
นิชธนกิจของธนาคาร เปนบริการที่ธนาคารใหคําปรึกษาแนะนําการลงทุนและการเงินแกโครงการ
ธุรกิจขนาดใหญทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งศึกษาวิเคราะหความเปนไปได
ของโครงการและจัดทํารูปแบบขอเสนอการลงทุน) 
 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อีกหนวยงานหนึ่งที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน
โดยจัดตั้งเปนบริษัทที่ปรึกษาเพื่อใหบริการที่ปรึกษาโดยใชความรูทางวิชาการสาขาตาง ๆ เชน 
วิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร เปนตน เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
โครงการ ที่ปรึกษาคืออะไร ที่ปรึกษา คือ ผูประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเปนบุคลคนเดียว หางหุนสวน 
หรือบริษัทที่ตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสูง และมีความรูทางวิชาการ ประสบการณ และความ
รูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน ใหบริการที่ปรึกษาโดยใชความรูทางวิชาการตาง ๆ อาทิ 
วิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร สังคม และการเมือง ทั้งนี้ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของโครงการลงทุนทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดลอม การ
ศึกษาสํารวจและออกแบบในรายละเอียดทางดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม รวมทั้งงานดาน
การวางแผนและควบคุมการกอสรางโครงการขนาดใหญและซับซอน ซึ่งเกี่ยวของกับงานหลาย ๆ 
ดานโดยจําเปนตองใชวิศวกรที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความรูความสามารถในงานที่เกี่ยวของ
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ทั้งทางเทคนิค วิศวกรรม เศรษฐศาสตรการเงินและการบริหารเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการ
ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูวาจาง รายไดของที่ปรึกษาจะตองมาจากคาบริการที่ไดรับจากผู
วาจางที่ปรึกษาทางเดียวเทานั้น โดยไมเกี่ยวกับผลประโยชนทางดานการเงิน การคาการผลิตหรือ
การรับเหมาทั้งในทางตรงและทางออม ซึ่งจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจจนทําใหสูญเสียความมี
อิสระและการวางตัวเปนกลางในงานใหบริการงานที่ปรึกษา28 
 

2.2.1.3.1 ความจําเปนและประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการที่
ปรึกษา29 

 
ความจําเปนและประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการที่ปรึกษา

ปจจุบันโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจะมีความซับซอนและ
ยุงยากในการดําเนินการรวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ทางดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ และสิ่งแวดลอม ที่จะทําการศึกษา
และจัดเตรียมรายละเอียดโครงการตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการหรือหนวยงานอาจจะมีเจาหนา
ที่ที่มีความชํานาญเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น หากปลอยใหเจาหนาที่ของหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการไปโดยลําพังแลวการดําเนินโครงการอาจจะประสบกับความลมเหลวไมบรรลุเปา
หมายหรือลาชากวาที่ไดกําหนด อีกทั้งการศึกษาอาจจะบิดเบือนออกไปจากขอเท็จจริงที่ควรจะ
เปน เพราะไมสามารถทําการศึกษาไดครบทุกดาน หรือใชขอสมมุติฐานและขอมูลตางๆ ในแงดี
เกินไป และไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่
มีประสบการณในหนวยงานดังที่ไดกลาวขางตน จึงจําเปนที่จะตองใชบริการที่ปรึกษาซึ่งเปนผู
ประกอบวิชาชีพที่อิสระปราศจากอคติหรือฉันทาคติ  ทั้งยังเปนผูมีความรูและประสบการณในงาน
ลักษณะเดียวกับโครงการที่ลงทุนมาชวยทําการศึกษาและจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ ดังนั้น
หากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาโดยถูกวิธีแลวการเสียคา
ใชจายในการวาจางที่ปรึกษามาดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ
การสํารวจและออกแบบ รวมถึงการควบคุมงานกอสราง ก็จะคุมกับคาใชจายที่เสียไป โดยจะไดผล
งานออกมาเปนที่นาพอใจและสอดคลองกับเปาหมายที่ไดกําหนด นอกจากนี้การปฏิบัติงานของที่

                                                        
28  http://www.fpo.mof.go.th/other2/other2/htm (website สํานักการเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง) 
29  http://www.fpo.mof.go.th/other2/other2/htm (website สํานักการเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง) 
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ปรึกษายังเปนการถายทอดเทคนิคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ทั้งยังเปนการเสริมสรางประสบ
การณใหแกเจาหนาที่หนวยงานซึ่งทํางานรวมกับที่ปรึกษา อันจะเกิดประโยชนแกหนวยงานใน
ภายหนา 
 

2.2.1.3.2  ถอยคําและความหมาย 
 

การลงทุน คือการนําเงินไปมีขอผูกพันสําหรับชวงระยะเวลา
หนึ่ง เพื่อที่จะใหไดรับผลตอบแทนคืนมาในอนาคตที่จะคุมกับส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. คาสูญเสียโอกาสสําหรับชวงระยะเวลาที่เราไมไดใชเงิน 

ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
2. อัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
3. คาชดเชยความเสี่ยงตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้น 30 

 
2.2.1.3.3  ประเภทของการลงทุน31  

 
1. การลงทุนโดยตรงในทรัพยสินที่มีตัวตน เปนการซื้อทรัพย

สินที่มีตัวตน ใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นโดยตรง สินทรัพยที่จะนํามาลงทุนมีมากมายหลายชนิด 
ไดแก ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ สินคา เพชร พลอย เปนตน ผูลงทุนจะเปนผูมีสิทธิเปนเจา
ของโดยตรง 
 

2. การลงทุนทางออมในสินทรัพยทางการเงิน การลงทุน
ชนิดนี้เปนการซื้อเอกสารสิทธิที่แสดงสิทธิเรียกรองโดยทางออมตอสินทรัพยรวมของกิจการที่ออก
เอกสารสิทธินั้น ผูลงทุนมิไดเปนเจาของโดยตรงในสินทรัพยใดสินทรัพยหนึ่งของกิจการที่ออก
เอกสารสิทธินั้น ส่ือกลางการลงทุนมีหลายรูปแบบ ไดแก การลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคาร 
บัญชีเงินฝากธนาคาร ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมกรมธรรมประกันชีวิต การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ตราสารสิทธิใน

                                                        
30 สุภาว จุลนาพันธ, การวิเคราะหหลักทรัพย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541), หนา 4. 
31 เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
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การซื้อหรือขาย ตราสารซื้อขายลวงหนาและหลักทรัพยซึ่งสามารถแปรสภาพไดซึ่งเหลานั้นจัดวา
เปนตราสารอนุพันธ เปนตน 
 

2.2.1.3.4  แหลงที่มาของขอมูล 32 
 

1. ขอมูลที่ไดจากแหลงภายนอกกิจการ ขอมูลที่ไดจาก
แหลงภายนอกกิจการ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปของประเทศ ขอมูลที่เกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพยและแนวโนมภาวะการตลาด การพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและบริษัท ตลอด
ทั้งขอมูลทางการเงินในชวงหนึ่ง ๆ งานบริการทางดานสถิติ ส่ิงตีพิมพของรัฐบาล ส่ิงตีพิมพทาง
ดานอุตสาหกรรม และนิตยสารทางการคา เปนตน 
 

2. แหลงขอมูลที่ไดจากภายใน แหลงขอมูลที่ไดจากภายใน
ไดแก ขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงผลดําเนินงานของกิจการ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากงบการเงินของ
กิจการนั้นๆ ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม 
 

2.2.1.3.5  การเคลื่อนยายเงินทุน รูปแบบตาง ๆ ของการเคลื่อนยาย
เงินทุน จากผูออมมายังผูตองการเงินทุน มีอยูดวยกันหลายวิธี เชน 
 

1. การเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรงจากผูมีเงินออมไปยังผู
ตองการเงินทุน 

2. การเคลื่อนยายเงินทุนโดยผานการวานิชธนกิจ กลาวคือ 
จากผูมีเงินออมไปยังกิจการวานิชธนกิจ และจากกิจ
การวานิชธนกิจไปยังผูตองการเงินทุน 

3. การเคลื่อนยายเงินทุนโดยผานสื่อกลางการเงิน กลาว
คือ จากผูมีเงินออมไปยังสื่อกลางการเงินและจากสื่อ
กลางการเงินไปยังผูตองการเงินทุน 

 

                                                        
32 ดาริณี ตัณฑวิเชฐ, หลักและนโยบายการลงทุน, (กรุงเทพมหานคร : หางหุน

สวนจํากัดแสงจันทรการพิมพ, 2539), หนาที่ 173 - 181. 



 58

อยางไรก็ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดยกเวนใหผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
การเคลื่อนยายเงินทุนไมตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อเขาหลัก
เกณฑตามที่กําหนดในกฎกระทรวง33 เชนเดียวกับสถาบันการเงินตามมาตรา 13 และสํานักงานที่
ดินตามมาตรา 15  
 

2.2.1.4  ธุรกรรมที่ไดรับการยกเวนไมตองรายงาน34 
 

ในบางกรณี แมจะถือวาเปนธุรกรรมที่เขาหลักเกณฑที่จะ
ตองรายงาน แตมาตรา 18 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให
อํานาจใหไดรับยกเวนไมตองรายงานก็ได ซึ่งปจจุบัน ไดแก ธุรกรรมที่เขาหลักเกณฑตามกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 ไดแก 
 

(1) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระรัชทายาท 
หรือพระบรมวงศ ต้ังแตชั้นพระองคเจาขึ้นไปจนถึงชั้นเจาฟา เปนคูกรณี 

 
(2)ธุรกรรมที่ที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิ

ภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนคูกรณี 
(3)ธุรกรรมที่มูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี 

(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 
(ข) มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 
(ค) มูลนิธิสายใจไทย 

                                                        
33 ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542,  ราชกิจจานุเบกษา 117(11 กันยายน 2543) . 
34 นิกร เภรีกุล, การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย, 

หนา 172-173. 
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(4)ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํา
กับสถาบันการเงิน 
 

สําหรับกรณีนี้มีขอยกเวนซึ่งหมายถึงวาแมเปนธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงิน แตถามีลักษณะตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ ก็ตองมีการรายงานตอ สํานักงาน ปปง. ดวย 

 
(ก) ธุรกรรมที่เปนการโอนเงินในประเทศโดยใชบริการบาท

เนตตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยการบริการบาทเนต หรือที่เปนการโอนเงินขาม
ประเทศระหวางธนาคารโดยใชบ ริการของ  Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, limited liability Co-operative Society (S.W.I.F.T.s.c.) 
 

เนื่องจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Wire transfer) ใน
ปจจุบันถือเปนกระแสหลักของธุรกิจการซื้อขาย แตรูปแบบและขอมูลที่ใชประกอบในการโอนเงิน 
โดยวิธีนี้มักปรากฏเฉพาะที่จําเปนเพียงใหสามารถโอนเงินไดเทานั้น เชน อาจไมมีแมแตชื่อของผู
ส่ังใหโอนเงิน35 ทําใหการโอนเงินแบบนี้เปดทางกวางสําหรับนักฟอกเงิน 
 

ในการพิจารณารางกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงไมยกเวนใหกับ
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงิน แตหากทําโดย
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบการเงินที่ระบุในที่นี้ ไดแก 
 

- บาทเนต ซึ่งเปนการโอนเงินระหวางธนาคารในประเทศ
ไทย โดยระบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อรับ-สงขอความกับผูใชบริการ (ไดแก ธนาคาร
พาณิชยทั่วไป) ซึ่งเปนผูมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยผานคอมพิวเตอร 
บริการบาทเนตที่จัดให ไดแก การโอนเงินระหวางผูใชบริการการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม รวมทั้ง

                                                        
35 James R. Richards, Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, 

and Money Laundering, (Florida: CRC Press, 1999), pp. 81-82. 
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การสงขอความอื่นๆ โดยชําระคาธรรมเนียมใหกับธนาคารแหงประเทศไทย บาทเนตใหบริการมา
ต้ังแตเดือนเมษายน 253836 
 

- SWIFT ซึ่งเปนระบบการโอนเงินระหวางประเทศที่มี
บริการทั่วโลก มีศูนยกลางอยูที่บรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งมีปริมาณครั้งในการโอนมากมาย
มหาศาล ประมาณกันวาในแตละวันมีการโอนเงินผาน SWIFT 700,000 คร้ัง จํานวนเงินรวม 2 
ลานลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้มีคาใชจายในการโอนที่ถูกมากเพียงเฉลี่ยครั้งละ 0.18 เหรียญสหรัฐ
เทานั้น37  
 

(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนเรือกําปน เรือที่มีระวาง
ต้ังแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป รวมทั้งแพดวย38 

 
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนยานพาหนะ เครื่องมือ 

หรือเครื่องจักรกลอื่นใด39  
 

(5) การทําสัญญาประกันวินาศภัย เวนแตการชดใชคาสิน
ไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดวาจะตองจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป 

 

                                                        
36 ดูรายละเอียดใน ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยบริการบาทเนต พ.ศ. 

2538. 
37 James R Richards, pp. 82. 
38 สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนเรือกําปน หรือเรือที่มีระวางตั้งแตหก

ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป รวมทั้งแพนั้น เนื่องจากประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว จะตองมีการจด
ทะเบียนตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว ในทํานองเดียวกันกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ในการรางกฎกระทรวงขอนี้จึงไดมีการพิจารณาวานาจะเปนธุรกรรมเกี่ยว
กับทรัพยสินที่ตองรายงานเชนเดียวกันกับอสังหาริมทรัพยดวย. 

39 เนื่องจากทรัพยสินที่เปนยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักรกลอื่นใด อาจถูก
ใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินได ในการรางกฎกระทรวงขอนี้จึงไดมีการพิจารณาใหตองมีการราย
งานในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทดังกลาวดวย. 



 61

(6) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนที่    
สาธารณประโยชนหรือการไดมาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือ
มาตรา 1401 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

2.2.2 การแสดงตนของลูกคา 40 
 

พระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ .ศ.2542 มาตรา 20 
บัญญัติวา ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว 

 
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
สถาบันการเงินมีหนาที่จัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตาม

มาตรา 13 เพื่อทราบวาลูกคาเปนใคร อยูที่ใด และประกอบอาชีพอะไร มีสถานที่ทํางานอยูที่ใด มี
สถานที่ในการติดตอไดสะดวกที่ใด รวมทั้งขอมูลอ่ืนเทาที่จําเปน ทั้งนี้ลูกคาจะตองแสดงชื่อ ที่อยู 
อาชีพ และขอมูลที่เกี่ยวของที่เปนความจริง จะใชชื่อปลอม ชื่อผูอ่ืน หรือขอมูลที่ไมตรงกับความ
จริงไมได โดยสถาบันการเงินอาจตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐาน เชน บัตรประจําตัวประชาชน
ของตน เวนแตลูกคาของสถาบันการเงินนั้นจะไดแสดงตนไวกอนแลว หมายความวา สถาบันการ
เงินไมจําเปนตองใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรม หากสถาบันการเงินนั้นจัดใหลูกคาได
มีการแสดงตนไวแลว เชน นาย ก. ลูกคามาขอเปดบัญชีกับธนาคาร ในเบื้องตนธนาคารจะใหลูก
คาแจง ชื่อและนามสกุล เลขประจําตัวบุคคล ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน อาชีพ สถานที่ทํางาน
และหมายเลขโทรศัพท สถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพทตอมา นาย ก. มาติด
ตอธนาคารเพื่อฝากเงินอีกจะกี่คร้ังก็ตาม ในกรณีเชนนี้  ธนาคารไมตองจัดใหลูกคาแสดงตนเพราะ
เหตุที่ลูกคาไดแสดงตนและไดใหขอมูลกับธนาคารไวแลว ธนาคารมีหนาที่จัดใหลูกคาแสดงตน
เฉพาะการทํา      ธุรกรรมคร้ังแรกเทานั้น โดยเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดวา ให

                                                        
40 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก

ตามความในพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ .ศ . 2542, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทวินเนอรเอเชียเทรด จํากัด, 2544), หนา 207-209. 
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สถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้ง กอนการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 เวนแตลูกคาได
แสดงตนไวกอนแลว  
 

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน 
ไดกําหนดวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินไว ดังนี้ 
 

1.การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา อยางนอยตองแสดงขอมูลและ
หลักฐานดังตอไปนี้ 
 

1.1 ชื่อและนามสกุล 
1.2 เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางในกรณีที่เปนคนตางดาว 
1.3 ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือถิ่นที่อยูในประเทศไทยในกรณีที่เปนคนตาง

ดาว 
1.4 วันเดือนปเกิด 
1.5 เพศ 
1.6 สถานภาพ 
1.7 สัญชาติ 
1.8 หลักฐานสําคัญประจําตัวบุคคล ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

ประจําตัวขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจําตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ 

1.9 อาชีพ สถานที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพท 
1.10 สถานที่สะดวกในการติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
1.11 ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม 

 
ขอมูลขางตนสวนใหญจะปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนอยูแลว ยกเวน เพศ 

สถานภาพ สัญชาติ จะมีปรากฏในทะเบียนบาน คําวา สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของบุคคล
นั้น เชน เปนเจาบาน เปนผูอาศัย เปนตน 
 

2.ในกรณีที่สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามขอ 1 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สถาบันการเงินอาจใหลูกคาแสดงตนดวยการแสดงชื่อ นามสกุล วัน
เดือนปเกิด เลขประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อผูทําธุรกรรมก็ได 
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ทั้งนี้เพราะสํานักงานสามารถตรวจสอบขอมูลสวนอื่น ๆ ของลูกคาสถาบันการ

เงินนอกเหนือจากนี้ เชน เพศ สัญชาติ ที่อยูไดจากฐานขอมูลการทะเบียน สํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได ดังนี้หากสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาวไดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน ตรวจสอบจากขอมูลการทะเบียน สํานัก
ทะเบียนกลาง หรือตรวจสอบจากฐานขอมูลกลางของสถาบันการเงินเอง (ถามี) สถาบันการเงิน
อาจใหลูกคาแสดงตนดวยการแสดงเฉพาะชื่อ นามสกุล วัน เดือน ป เกิด เลขประจําตัวประชาชน 
และลายมือชื่อผูทําธุรกรรมก็ได ทั้งนี้ถาสํานักงานไดทั้งชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 
จะสามารถยืนยันความถูกตองไดชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนบุคคลคนเดียวกัน เพราะชื่อ-นามสกุล ของ
บุคคลในประเทศไทยมีซ้ํากันมาก 
 

3.การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคล อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลัก
ฐานดังตอไปนี้ 
 

3.1 ชื่อนิติบุคคล 
3.2 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
3.3 สถานที่ต้ัง และหมายเลขโทรศัพท 
3.4 ประเภทการประกอบการ 
3.5 หนังสือรับรองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกินหนึ่ง

เดือน 
3.6 ตราประทับของนิติบุคคล (ถามี) 
3.7 บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
3.8 ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 
ขอมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ต้ัง ปรากฏอยูที่หนังสือรับรองนิติบุคคล เลข

ประจําตัวผูเสียภาษี ประเภทการประกอบการจะมีปรากฏอยูที่ ภ.พ. 01 (แบบคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม) และ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม) และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี 
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2.2.3  การบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม41 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 21 
บัญญัติวา การทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ 
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวดวย 
 

ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงิน
จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันที 
 

บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ หลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เชน การฝากเงิน การถอนเงิน หรือการ
โอนเงิน สถาบันการเงินตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมนั้นๆ (มาตรา 20) วิธี
การแสดงตนของลูกคาจะตองเปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของ
ลูกคาสถาบันการเงิน เชน ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา จะตองแสดงชื่อและนามสกุล ที่อยูตาม
ทะเบียนบาน วัน เดือน ปเกิด เพศ สถานภาพ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทํางาน และหมายเลข
โทรศัพท ฯลฯ ในกรณีที่ลูกคาเปนนิติบุคคลสิ่งที่ลูกคาจะตองแสดง เชน ชื่อนิติบุคคล สถานที่ต้ัง 
และหมายเลขโทรศัพท หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ประเภทการประกอบการ ตราประทับ
ของนิติบุคคล (ถามี) ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ฯลฯ 
 

หลังจากที่ลูกคาไดแสดงตนแลวพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 21 กําหนดใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับ  
ธุรกรรม  
 

ในการบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะตองรายงาน
ตอสํานักงานกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหใชแบบรายงานการทําธุรกรรมสําหรับธุรกรรมตาม
มาตรา 13 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี ซึ่งก็คือแบบรายงานการทําธุรกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับ

                                                        
41 เร่ืองเดียวกัน, หนา 209-213. 
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ที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 นั้นเองซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แบบ คือ 
 

1. แบบ ปปง. 1-01  (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) 
2. แบบ ปปง. 1-02  (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน) และ 
3. แบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) 

 
ในกรณีที่สถาบันการเงินเปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกัน

ชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ใหใชแบบรายงานการทํา
ธุรกรรมตามแบบ ปปง. 1-04-1 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) แบบ ปปง.1-
04-02 (รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) และ
แบบ ปปง. 1-04-3 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) แทนแบบรายงานการทํา   
ธุรกรรมตามแบบ ปปง. 1-01  แบบ ปปง. 1-02  และแบบ ปปง. 1-03 
 

สถาบันการเงินอาจใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกัน
กับแบบรายงานขางตนโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได   
 

เมื่อสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตน และกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรม
แลว สถาบันการเงินจะตองสงแบบรายงานการทําธุรกรรมไปยังสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อธุรกรรมดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 

1. ธุรกรรมที่ใชเงินสด มีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือ 
2. เปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 

หรือ 
3. เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ไมวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสด หรือ

เปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาเปนจํานวนเทาไรก็ตาม 
 

เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินไดจัดใหลูกคาแสดง
ตน กรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรม แตลูกคาไมยอมบันทึกขอ
เท็จจริงหรือปฏิเสธที่จะลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาว สถาบันการเงินจะตองจัดทําบันทึกขอเท็จ
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จริงนั้นเอง โดยระบุขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขณะทําธุรกรรมแลวแจงใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทราบทันที 
 

อยางไรก็ตาม กรณีที่เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงินก็คงตอง
เปนผูรายงานและบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเองคงไมตองจัดใหลูกคาเปนผูบันทึกขอ
เท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

2.2.3.1 การบันทึกขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมในแบบ
รายงานการทําธุรกรรม42 
 

การบันทึกขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมในแบบรายงาน
การทําธุรกรรมนั้นตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงินและผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
เคลื่อนยายเงินทุนประจําเดือน มกราคม 2544 เร่ืองการบันทึกขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรม ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดให
หลักเกณฑและแนวทางไวดังนี้ 
 

1. ในการรายงานตามแบบรายงานการทําธุรกรรม หรือรายงานธุรกรรม
โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสสถาบันการเงินผูรายงานจะตองระบุเลขที่สถาบันการเงินตามรหัสที่
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไวเทานั้น สําหรับเลขที่สาขา และเลขลําดับ
รายงานการทําธุรกรรม สถาบันการเงินกําหนดเองได แตตองระบุเลขที่สาขา และเลขลําดับราย
งานมาในรายงานการทําธุรกรรมทุกครั้ง 
 

2. กรณีสถาบันการเงินประกอบธุรกิจอ่ืนที่อยูในเกณฑตองรายงาน ตัว
อยางเชน หากสถาบันการเงินใดประกอบธุรกิจประกันชีวิตดวย เชน ธนาคารออมสิน ก็ใหใชแบบ 
ปปง.1-04-1 แบบ ปปง.1-04-2 และแบบ ปปง. 1-04-3 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับการประกันชีวิต
นั้น แลวแตกรณี 
 

                                                        
42 เร่ืองเดียวกัน, หนา 211-213.  
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3. การบันทึกขอมูลของผูทําธุรกรรมในสวนที่ 1 ของแบบรายงานการทํา
ธุรกรรม (แบบ ปปง.) ใหระบุขอมูลของบุคคลที่มาทําธุรกรรม ไมวาจะมาทําธุรกรรมดวยตนเอง 
หรือทําธุรกรรมแทนผูอ่ืน จะระบุขอมูลของนิติบุคคลไมได สําหรับขอมูลของนิติบุคคลใหระบุใน
สวนที่ 2 ของแบบรายงานการทําธุรกรรม (แบบ ปปง.) 
 

4. กรณีที่นิติบุคคลเปนผูมอบหมาย หรือมอบอํานาจใหมาทําธุรกรรม 
ใหระบุขอมูลของนิติบุคคลในสวนที่ 2 ของแบบรายงานการทําธุรกรรม (แบบ ปปง.)  และระบุขอ
มูลของบุคคลที่มาทําธุรกรรมแทนนิติบุคคลในสวนที่ 1 ของแบบรายงานการทําธุรกรรม (แบบ 
ปปง.) ในกรณีที่ไมมีบุคคลมาทําธุรกรรมแทนนิติบุคคล ใหระบุขอมูลของนิติบุคคลในสวนที่ 2 ของ
แบบรายงานการทําธุรกรรม (แบบ ปปง.) แตเพียงอยางเดียวก็ได ในกรณีดังกลาว หากเปนการ
รายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ใหระบุ N/A ไวในสวนที่ 1 ของแบบรายงานการทํา
ธุรกรรมที่เปนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
 

การบันทึกขอมูลของนิติบุคคลตามขอนี้ หากผูรายงานจะบันทึกเฉพาะ
ขอมูลของนิติบุคคลในสวนที่ 2 ของแบบรายงานการทําธุรกรรม และไมบันทึกขอมูลของบุคคลที่ได
รับมอบหมาย หรือมอบอํานาจมาทําธุรกรรมแทนนิติบุคคลในสวนที่ 1 จะตองเปนกรณีที่ไมมี
บุคคลมาทําธุรกรรมแทนจริง ๆ เทานั้น หากปรากฏวาในการทําธุรกรรมดังกลาวของนิติบุคคลมี
บุคคลมาทําธุรกรรมแทน แตผูรายงานไมไดระบุขอมูลของบุคคลดังกลาวไวในสวนที่ 1 ของแบบ
รายงานการทําธุรกรรมผูรายงานจะตองรับผิดชอบในการรายงานการทําธุรกรรมนั้น ๆ โดยอาจมี
ความผิดตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได 
 

5. การระบุขอมูลของหลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรมในขอ 1.5 และขอ 
2.5 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยืนยันวาผูทําธุรกรรมไดใชหลักฐานประเภทใดในการทําธุรกรรมเทา
นั้น แมผูทําธุรกรรมจะนําหลักฐานประเภทอื่นมาใชในการทําธุรกรรม ผูรายงานก็ยังตองระบุเลขที่ 
บัตรประจําตัวประชาชนในกรณีเปนบุคคลสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางในกรณีเปน
บุคคลตางดาว ซึ่งขอมูลดังกลาวถือเปนสาระสําคัญที่จะตองระบุในแบบรายงานการทําธุรกรรมทุก
กรณี จะระบุเลขที่เอกสารประจําตัวอื่น ๆ ไมได  เวนแตกรณีที่บุคคลนั้นไมมีเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางจริง ๆ  เทานั้น จึงใหระบุเลขที่ เอกสารประจําตัวอื่น ๆ  ได 
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ในกรณีที่เอกสารประจําตัวดังกลาว ไมมีเลขที่ ก็ไมตองระบุไวในแบบราย
งานการทําธุรกรรมหากเปนการรายงานการทําธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ใหระบุ N/A 
ได 
 

6. ในสวนที่ 4 ของแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด (แบบ ปปง. 
1-01) หรือของแบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (แบบ ปปง. 1-02) หากพนักงาน
ของสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงและพนักงานคนดังกลาวลงลายมือชื่อในชองผูรายงาน
เพียงชื่อเดียว หมายความวา พนักงานผูนั้นเปนทั้งผูบันทึกขอเท็จจริงและเปนผูรายงาน 
 

7. ในการรายงานตามแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
(แบบ ปปง. 1-05) หรือแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หากผูรายงานไมใชสถาบันการเงิน หรือไมไดรายงานในนามของสถาบันการเงิน ก็ใหผูรายงานแจง
ขอมูลของตนเองดวย กลาวคือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู อาชีพ ที่ทํางาน หรือสถานที่ที่สะดวกในการ
ติดตอรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท และโทรสาร (ถามี) ในสวนที่ 6 ของแบบรายงานการทําธุรกรรมดัง
กลาว โดยไมตองระบุเลขที่สถาบันการเงิน สาขา ป พ.ศ. และเลขลําดับรายงาน ในกรณีที่เปนการ
รายงานโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ก็ใหระบุ N/A ในชองเลขที่สถาบันการเงิน สาขา ป พ.ศ. และ
เลขลําดับรายงานได 
 

8. การระบุขอมูลเกี่ยวกับสถานที่สะดวกในการติดตอของผูทําธุรกรรม 
ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในการทําธุรกรรมในขอ 1.4 และ/หรือ ขอ 2.4 ของ
แบบรายงานการทําธุรกรรม ถือเปนสาระสําคัญที่จะตองระบุไว 
 

ในกรณีสถานที่สะดวกในการติดตอในขอ 1.4 และ/หรือ ขอ 2.4 เปน
สถานที่เดียวกับที่อยูในขอ 1.2 และ/หรือขอ 2.2 ก็ใหระบุในขอ 1.2 และ/หรือขอ 2.2 แตเพียงอยาง
เดียวก็ได ทั้งนี้ หากเปนการรายงานโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ใหระบุ N/A ในขอ 1.4 และ/
หรือ ขอ 2.4 ได 
 

9. การบันทึกขอมูล และ/หรือขอเท็จจริงตามแบบรายงานการทําธุร
กรรมฉบับที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ใหผูรายงานแจงขอความที่แปลแลว ใหลูกคาทราบ และเขาใจ
ขอความตามแบบรายงานการทําธุรกรรมนั้นๆ หากลูกคาจะใหขอมูล และขอเท็จจริงเปนภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 
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10. การบันทึกขอมูล และขอเท็จจริงในแบบรายงานการทําธุรกรรม 

(แบบ ปปง.) ควรบันทึกดวยวิธีพิมพขอความลงในแบบรายงานดังกลาว เพื่อมิใหเกิดความผิด
พลาด คลาดเคลื่อนในขอมูล และขอเท็จจริงที่รายงาน 
 

11. ผูรายงานจะตองบันทึกขอมูล และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
ในแบบรายงานการทําธุรกรรมใหมีความครบถวน สมบูรณ และถูกตองตรงตามความเปนจริง ไม
วาจะเปนการรายงานตามแบบรายงานการทําธุรกรรม (แบบ ปปง.) หรือเปนการรายงานโดยใช
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ตาม เวนแตจะเปนการบันทึกขอเท็จจริงตามความในขอ 2 แหงกฎ
กระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  ทั้งนี้ ผูรานงานจะตองรับผิดชอบในขอมูล และขอเท็จจริงนั้น ๆ หากปรากฏวา ผู
รายงานทราบดีวามีขอมูลและขอเท็จจริงอยู แตมิไดบันทึกขอมูล หรือขอเท็จจริงดังกลาวให
ครบถวน สมบูรณและถูกตองตรงตามความเปนจริง กรณีดังกลาว อาจเปนความผิดตามมาตรา 
62 หรือมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได 
 

2.2.4 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกขอเท็จจริง43 
 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด เกี่ยวกับการแสดงเจตนาตนตามมาตรา 20 และ
บันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา 21 เปนเวลาหาป นับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับ
ลูกคา หรือนับแตไดมีการทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา เวนแตจะไดรับ
แจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนกอนการทําธุรกรรมตามมาตรา 20 และราย
ละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามมาตรา 21 กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหความสําคัญกับเอกสารดังกลาวมาก ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การสืบสวน สอบสวน และการฟองรองคดีตามกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดกําหนดใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง
ตนและบันทึกขอเท็จจริงเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

                                                        
43  เร่ืองเดียวกัน, หนา 129. 
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หรือนับแตไดมีการทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา เวนแตจะไดรับแจง
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 

2.2.5 การยกเวนการบังคับใชกฎหมายกับธนาคารแหงประเทศไทย44 
 

มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
กําหนดวา บทบัญญัติในหมวดนี้ มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย 

แมวากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดกําหนดให 
“สถาบันการเงิน” หมายความรวมถึง ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหง
ประเทศไทยดวย แตกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้ ก็มิไดกําหนดให
ธนาคารแหงประเทศไทย ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน เมื่อมีการทําธุรกรรมกับธนาคารแหงประเทศไทย เหมือนกันสถาบันการเงินอื่น ๆ เชน ธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย หรือนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงิน ซึ่งจะ
ไมรวมถึงการดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยแตอยางใด  เพราะธนาคารแหงประเทศไทย
ไมไดประกอบธุรกิจเหมือนสถาบันการเงิน แตธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการเฉพาะที่
กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยบัญญัติไวเทานั้น  เชน การซื้อจากและขายใหแกธนาคาร
ตางๆ  ซึ่งเงินปริวรรตตางประเทศ การมีเงินคงเหลือไวที่คงคลังของรัฐบาลและธนาคารอื่น ๆ การ
รักษาเงินตามจํานวนที่เห็นสมควร การใหรัฐบาลกูยืมเงินไมมีประกัน การรับรักษาเงินหลักทรัพย
และของมีคาอยางอื่น ๆ และการเก็บผลประโยชนแหงหลักทรัพยที่กลาวนั้น  การซื้อและขายทอง
คําและเงิน การออกและจัดการรวมตลอดถึงการพิมพธนบัตร บัตรธนาคาร และสิ่งพิมพอ่ืน การ
ดําเนินกิจการเงินระหวางประเทศ 
 

เนื่องจาก การประกอบการของธนาคารแหงประเทศไทย ไมไดเกี่ยวของโดยตรง
กับการทําธุรกรรมโดยลูกคาของสถาบันการเงิน สวนใหญจะเปนธุรกรรมที่มีรัฐ หรือสถาบันการ
เงินเปนคูกรณี ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรานี้ จึงไดระบุไวชัดเจนวา มิใหใชบังคับกับธนาคารแหง
ประเทศไทย 

 

                                                        
44 เร่ืองเดียวกัน, หนา 129-130. 
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2.3   แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254245 

 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 บัญญัติ

วา การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 16 ใหเปนไปตามแบบระยะ
เวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแบบรายงานการทําธุรกรรม ตามมาตรา 13 (1) (2) 
(3) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 
14 แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 15 (1) (2) 
และ (3) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 15 (1) และ (2) แบบรายงานการทําธุรกรรมตาม
มาตรา 16 แบบรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง และการสงแบบรายงานไปยัง
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยแยกอธิบายไดดังนี้ 
 

2.3.1 แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ การรายงานของสถาบันการเงิน 
 

2.3.1.1 แบบรายงานของสถาบันการเงิน 
 

แบบรายงานของสถาบันการเงินตามมาตรา 13 มีอยูดวยกัน 3 แบบ 
 

2.3.1.1.1 แบบรายงานตามมาตรา 13 (1)  
 

แบบรายงานตามมาตรา 13 (1) ใชแบบ ปปง. 1-01 (ราย
งานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) จะแบงออกเปนสี่สวนใหญๆ คือ 
 

สวนที่ 1  วาดวย ผูทําธุรกรรมประกอบดวย 
-  ชื่อ   นามสกุล 
-  ที่อยู  โทรศัพท  โทรสาร 

                                                        
45 เร่ืองเดียวกัน, หนา 121-146. 
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-  อาชีพ  สถานที่ทํางาน โทรศัพท 
-  สถานที่สะดวกในการติดตอ โทรศัพท โทร

สาร 
-  หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

 
สวนที่ 2 วาดวย ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมายหรือผูมอบ

อํานาจ ประกอบดวย 
-  ชื่อ 
-  ที่อยู  สถานที่ต้ัง  โทรศัพท  โทรสาร 
-  อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรศัพท 
-  สถานที่สะดวกในการติดตอ  โทรศัพท  โทร

สาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว หรืออาจจะเปน
หนังสือรับรองขอความในทะเบียนที่นาย
ทะเบียนออกใหไมเกิน 1 เดือน) 

 
สวนที่ 3 วาดวย ขอเท็จจริง เกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบดวย 

- ประเภทและมูลคาธุรกรรม เชน ฝากเงิน ถอน
เงิน ซื้อตราสารการเงิน ขายตราสารการเงิน 
ซื้อเงินตราตางประเทศ (เช็ค ดราฟต) ขาย
เงินตราตางประเทศ (เช็ค ดราฟต) 

- ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม 
-  วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 
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สวนที่ 4  วาดวย  ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม และหรือผูบันทึก
ขอเท็จจริง และลายมือชื่อผูรายงาน 
 

ตามแบบ ปปง. 1-01 (รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) ดานหลังจะ
แสดงถึงคําอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด เพื่อใหผูมาทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินมีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอความใดๆ ลงในแบบดังกลาวอันถือวามีประโยชน
อยางยิ่ง นอกจากนี้ยังใหความหมายของคําวา “ธุรกรรมที่ใชเงินสด” “เงินสด” “ผูทําธุรกรรม” “ผู
มอบหมาย” “ผูมอบอํานาจ” และ “ผูรายงาน” ไวดังนี้ 
 

“ธุรกรรมที่ใชเงินสด” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติ
กรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด 

“เงินสด” หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณ ที่ใชชําระหนี้ได
ตามกฎหมาย 

“ผูทําธุรกรรม” หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 
“ผูมอบหมาย” หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผูอ่ืนมาทําธุรกรรม

แทนตนเองไมวาจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไมก็ตาม 
“ผูมอบอํานาจ” หมายความวา บุคคลที่มอบหมายใหผู อ่ืนมาทํา        

ธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งมีลายมือชื่อของผูมอบอํานาจกํากับในกรณีที่เปน
นิติบุคคลมอบอํานาจตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติ
บุคคลนั้น 
 

2.3.1.1.2 แบบรายงานตามมาตรา 13 (2) 
 

แบบรายงานตามมาตรา 13 (2) ใชแบบ ปปง. 1-02 (ราย
งานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน) ประกอบดวยสวนใหญ 4 สวน ไดแก 
 

สวนที่ 1  วาดวย ผูทําธุรกรรม ประกอบดวย 
- ชื่อ  นามสกุล 
- ที่อยู  โทรศัพท  โทรสาร 
- อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรศัพท 
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- สถานที่สะดวกในการติดตอ  โทรศัพท  โทร
สาร 

- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

สวนที่ 2 วาดวยผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมายหรือผูมอบ
อํานาจ ประกอบดวย 

-  ชื่อ 
-  ที่อยู  สถานที่ต้ัง  โทรศัพท โทรสาร 
-  อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรศัพท 
-  สถานที่สะดวกในการติดตอ  โทรศัพท  โทร

สาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว หรืออาจจะเปน
หนังสือรับรองขอความในทะเบียนที่นาย
ทะเบียนออกใหไมเกิน 1 เดือน) 

 
สวนที่ 3  วาดวยขอเท็จจริง เกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบดวย 

-  ประเภทธุรกรรม เชน จํานอง ขายฝาก โอน
เงิน อ่ืนๆ 

-  ประเภททรัพยสินที่ใชทําธุรกรรม เชน ที่ดิน ที่
ดินและสิ่งปลูกสราง ส่ิงปลูกสราง อ่ืนๆ 

- มูลคาทรัพยสินที่ทําธุรกรรม 
- เลขที่บัญชีที่ทําธุรกรรม ประกอบดวย ชื่อ

บัญชี  หรือชื่อเจาของบัญชี 
- บัญชีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ชื่อบัญชี หรือ

ชื่อเจาของบัญชี  หรือ เกี่ยวของโดย 
- ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม 
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- วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 
 

สวนที่ 4  วาดวย  ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม และหรือผูบันทึก
ขอเท็จจริง และลายมือชื่อผูรายงาน 
 

ตามแบบ ปปง.1-02 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน) ดานหลังจะแสดงถึงคําอธิบาย วิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย
สินเพื่อใหผูมาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน มีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอความใดๆ ลงในแบบ
ดังกลาว 
 

นอกจากนี้ยังใหความหมายของคําวา “ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน” “ทรัพยสิน” “ผูทําธุรกรรม” “ผูมอบหมาย” “ผูมอบอํานาจ” “ผูรายงาน” ดังนี้ 
 

“ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน” หมายความวา กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใชทรัพยสินประกอบ
การทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการนั้น 

 
“ท รัพ ย สิ น ” หม ายค วาม ว า  สั งห า ริ ม ท รัพ ย แ ล ะ

อสังหาริมทรัพย (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) อสังหาริมทรัพย ตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมี
ลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย สังหาริมทรัพย 
ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 140 หมายความวา ทรัพยสิน อ่ืน
นอกจากอสังหาริมทรัพย และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย(โปรดดูราย
ละเอียดในบทที่ 2 การบังคับใช คํานิยาม) 

 
“ผูทําธุรกรรม” “ผูมอบหมาย” “ผูมอบอํานาจ” มีความ

หมายเชนเดียวกันกับ แบบ ปปง. 1-01 (รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) ซึ่งไดอธิบายไวแลว 
 
“ผูรายงาน” หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่

มีหนาที่รับทําธุรกรรม 
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2.3.1.1.3 แบบรายงานตามมาตรา 13 (3)  

 
แบบรายงานตามมาตรา 13 (3) ใชแบบ ปปง. 1-03 (ราย

งานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ประกอบดวยสวนใหญๆ  หกสวน 
 

สวนที่ 1 วาดวย ผูทําธุรกรรม ประกอบดวย  
-  ชื่อ – นามสกุล 
-  ที่อยู  โทรศัพท  โทรสาร 
-  อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรศัพท 
-  สถานที่สะดวกในการติดตอ  โทรศัพท  โทร

สาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

 
สวนที่ 2  วาดวย ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบ

อํานาจ ประกอบดวย 
-  ชื่อ 
-  ที่อยู  สถานที่ต้ัง  โทรศัพท  โทรสาร 
-  อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรศัพท 
-  สถานที่สะดวกในการติดตอ  โทรศัพท  โทร

สาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือรับ
รองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออก
ใหไมเกิน 1 เดือน) 
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สวนที่ 3  วาดวย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบดวย 
-  มูลคาของธุรกรรม 
- ประเภทธุรกรรม  เชน  ธุรกรรมที่ใช เงินสด 

หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 
-  เลขที่ บัญชีที่ทําธุรกรรมประกอบดวย  ชื่อ

บัญชี  หรือ ชื่อเจาของบัญชี 
-  บัญชีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ชื่อบัญชี หรือ

ชื่อเจาของบัญชี เกี่ยวของโดย 
-  ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม 
-  วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 

 
สวนที่ 4  วาดวย ลายมือชื่อผูบันทึกขอเท็จจริง 

 
สวนที่ 5 วาดวย เหตุอันควรสงสัย 
 
สวนที่ 6  วาดวย ลายมือชื่อผูรายงาน 

 
ตามแบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัย) ในสวนทายจะแสดงถึงคําอธิบาย จะมีคําอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุร
กรรม เพื่อใหผูมาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน มีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอความใดๆ ลงใน
แบบดังกลาว 
 

นอกจากนี้ยังใหความหมายของ คําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย” “ผูทําธุรกรรม” “ผูมอบหมาย” “ผูมอบอํานาจ” “ผูรายงาน” ไวดังนี้ 

 
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มี

ความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทําอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความ
เปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือธุรกรรมที่
เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ัง
เดียวหรือหลายครั้ง 
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“ผูทําธุรกรรม”  “ผูมอบหมาย” “ผูมอบอํานาจ” มีความ
หมายเชนเดียวกันกับ แบบ ปปง. 1-01 (รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) ซึ่งไดอธิบายไวแลว 

“ผูรายงาน” มีความหมายเชนเดียวกันกับ แบบ ปปง. 1-02 
(รายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน) ซึ่งไดอธิบายไวแลว 
 

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การกรอกแบบรายงานธุรกรรมในสวน
ที่ 1 และสวนที่ 2 นั้น ยังมีผูสับสนอยูพอสมควร จึงขอทําความเขาใจใหชัดเจนวา การระบุขอมูล
ของผูทําธุรกรรมในสวนที่ 1 จะตองเปนบุคคลเทานั้น ไมวาจะเปนผูมาทําธุรกรรมดวยตนเอง โดย
ทําธุรกรรมใหกับตนเองหรือทําธุรกรรมแทนผูอ่ืน หากมาทําธุรกรรมใหกับผูอ่ืนก็ใหระบุไปตามนั้น 
สําหรับหากระบุขอมูลของผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจในสวนที่ 2 นั้น จะ
หมายถึงขอมูลของผูที่เปนเจาของบัญชีผูที่มอบหมาย หรือผูมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทําธุรกรรมแทน
ตนเอง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เปนผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจดวย ในกรณีที่ไมใชเจาของบัญชี 
แตเปนผูรวมทําธุรกรรม ก็ใหระบุขอมูลของผูรวมทําธุรกรรมไวในสวนที่ 2 นี้เชนกัน 
 

2.3.1.2 ระยะเวลา หลักเกณฑ การรายงานของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 
13 วรรคหนึ่ง 
 

การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
ใหสถาบันการเงินรายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
 

(1) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) และ (2) คือธุรกรรมที่
ใชเงินสดมีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินมี
มูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป ใหสถาบันการเงินรายงานโดยการสงแบบราย
งานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
สํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 
 

ความตามขอนี้หมายความวาเมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินจะจัดใหลูกคากรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมในกรณีเปนการทําธุรกรรมที่ใชเงิน
สดจะเปนแบบ ปปง. 1-01 หรือในกรณีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินจะเปนแบบ ปปง. 1-02 
เมื่อสถาบันการเงินไดจัดใหลูกคาไดแสดงตนและกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-01 หรือ ปปง. 1-02 
แลวแตกรณีแลว สถาบันการเงินจะเก็บและรวบรวมแบบฟอรมที่ลูกคาทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึง
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วันที่ 15 ไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่ 
15 และที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน ไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น อยางไรก็ตามการรายงานการทํา
ธุรกรรมของสถาบันการเงินตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 13 (1) 
และ (2) ใหกระทําเฉพาะที่เปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปเทานั้น 
 

(2) การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 (3) คือธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย ไมวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 
หรือเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป ให
สถาบันการเงินรายงานโดยสงแบบรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควร
สงสัย 
 

การรายงานการทําธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 13 
(3) นี้ กฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินสงแบบรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
มีเหตุอันควรสงสัย เชน ลูกคามาขอเปดบัญชีเงินฝากหลายบัญชีโดยชื่อเดียวหรือหลายชื่อ และมี
การฝากเงินเขาบัญชีจํานวนมากครั้ง แตละครั้งยอดฝากไมเกินสองลานบาท เพื่อเปนการหลีกเล่ียง
ไมใหธนาคารรายงานการทําธุรกรรมใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ ถือวา
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กรณีเชนนี้ กฎมายกําหนดใหสถาบันการเงิน สงแบบรายงานการ
ทําธุรกรรมนั้นไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุ
อันควรสงสัย การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 (3) ใหใชแบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงาน
การทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) 
 

2.3.1.3 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

ตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงิน 
และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลง
ทุน หรือเคลื่อนยายเงินทุนประจําเดือนมกราคม 2544 ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไดกําหนดหลักเกณฑการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไวดังนี้ 
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1.สถาบันการเงินจะรายงานการทําธุรกรรมโดยใชแบบ ปปง. 1-03 (แบบ
รายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) เพียงแบบเดียว หรือจะรายงานการทําธุรกรรมโดยใช
แบบ ปปง. 1-01 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) หรือแบบ ปปง. 1-02 (แบบรายงานการ
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน และแบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย) ทั้งสองแบบสําหรับการทําธุรกรรมในคราวเดียวกันก็ได 
 

2. สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันภัยจะรายงานการทําธุรกรรม
โดยใชแบบ ปปง. 1-04-3 (แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) เพียงแบบเดียว หรือจะราย
งานการทําธุรกรรมโดยใชแบบ ปปง. 1-04-1 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) 
หรือแบบ ปปง. 1-04-2 (รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกัน
วินาศภัย) และแบบ ปปง. 1-04-3 (แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ทั้งสองแบบสําหรับ
การทําธุรกรรมในคราวเดียวกันก็ได 
 

3.เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ขอ 2 (1) ไดกําหนดระยะเวลา หลักเกณฑ
และวิธีการรายงาน ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) และ (2) ไวชัดเจนแลว จึงไมมีเหตุที่ควรจะเชื่อไดวา
ธุรกรรมที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดรายงานเปนธุรกรรมที่ตองรายงาน สําหรับกรณีที่ปรากฏในภาย
หลังวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดรายงานตามมาตรา 13 เปนธุรกรรมที่ตองรายงานจึง
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเทานั้น ดังนั้นการรายงานธุรกรรมตามมาตรา 14 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ขอ 3 จึงใหใชแบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) หรือแบบ 
ปปง. 1-04-3 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) แลวแตกรณี 
 

2.3.2 แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานตาม 
มาตรา14 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 14 

บัญญัติวาในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิ
ไดมีการรายงานตามมาตรา 13 เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามมาตรา 13 ให
สถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 
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กรณีดังกลาว หากเปนกรณีที่ธุรกรรมนั้นมีการใชเงินสดหรือเปนธุรกรรมที่เกี่ยว
กับทรัพยสินเหตุการณเชนนี้อาจจะไมมีเกิดขึ้น เพราะสถาบันการเงินจะมีหนาที่รายงานการทําธุร
กรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อธุรกรรมนั้นมีการใชเงินสดตั้งแตสอง
ลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือทรัพยสินมีมูลคาตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป แตกรณีอาจ
จะเกิดขึ้นไดหากเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามความในมาตรา 13(3) คือ ในเบื้องตน
สถาบันการเงินอาจจะมีขอมูลไมแนชัดวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จึงไมไดราย
งานการทําธุรกรรมนั้น ๆ ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ  แตตอมาในภาย
หลังมีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่ไดกระทําไปแลวนั้น เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงาน
คือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนี้สถาบันการเงินก็จะตองรีบรายงานใหสํานักงานทราบภาย
ในเจ็ดวันนับแตที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่กระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานเปนธุรกรรมที่
ตองรายงานตามมาตรา 13 การรายงานนั้นใหใชแบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย) 
 

2.3.3 แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ การรายงานของบริษัทประกันชีวิต หรือ 
 บริษัทประกันวินาศภัย 
 

2.3.3.1 แบบรายงานของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย 
 

แบบรายงานของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย มีอยูดวย
กัน 3 แบบ  
 

2.3.3.1.1 แบบ ปปง. 1-04-01 
 

แบบ ปปง. 1-04-01 แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด (ธุรกิจ
ประกันชีวิต) จะแบงออกเปนสองสวนใหญๆ คือ 
 

สวนที่ 1  วาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบ
ดวย 

-  วันทําสัญญา 
-  เลขที่กรมธรรม 
-  ชื่อผูเอาประกันภัย 
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-  หมายเลขประจําตัวประชาชน 
- จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 
-  เบี้ยประกันภัย 

 
สวนที่ 2  อ่ืนๆ  

 
สวนที่ 3  วาดวย ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม และหรือผูบันทึก

ขอเท็จจริง และลายมือชื่อผูรายงาน 
 

ตามแบบ ปปง. 1-04-01 รายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด (ธุรกิจ
ประกันชีวิต) สวนลางจะแสดงถึงคําอธิบาย วิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด
ของธุรกิจประกันชีวิตเพื่อใหผูมาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน มีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอ
ความใดๆ ลงในแบบดังกลาวอันถือวามีประโยชนอยางยิ่ง นอกจากตนี้ยังใหความหมายของคําวา 
“ธุรกรรมที่ใชเงินสด”  “เงินสด”  “ผูทําธุรกรรม” และ “ผูรายงาน” ไวดังนี้ 
 

“ธุรกรรมที่ใชเงินสด” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทําโดยใชเงินสด 

 
“เงินสด” หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณ ที่ใช

ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย 
 

“ผูทําธุรกรรม” หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับ
บริษัท เชนผูเอาประกันภัย 

 
“ผูรายงาน” หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่

รับทําธุรกรรม 
 

2.3.3.1.2 แบบ ปปง. 1-04-02 
 

แบบ ปปง. 1-04-02 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) จะแบงออกเปนสวนใหญ ๆ คือ  
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สวนที่ 1  วาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบ

ดวย 
-  วัน / เดือน / ป ที่เกิดเหตุ 
-  เลขที่กรมธรรม 
-  ชื่อผูเอาประกัน 
-  ชื่อที่อยูของผูขอรับคาสินไหมทดแทน 
- หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจํา

ตัวผูเสียภาษีอากร 
-  คาสินไหมทดแทนคาดวาจะตองจาย 

 
สวนที่ 2  วาดวย ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม และหรือผูบันทึก

ขอเท็จจริง และลายมือชื่อผูรายงาน 
 

ตามแบบ ปปง. 1-04-02 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย
สิน (คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) สวนลางจะแสดงถึงคําอธิบาย วิธีการกรอกแบบ
รายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (คาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) เพื่อใหผู
มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินมีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอความใดๆ ลงในแบบดังกลาวอัน
ถือวามีประโยชนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังใหความหมายของคําวา “ผูทําธุรกรรม” และ “ผูรายงาน” 
ไวดังนี้ 
 

“ผูทําธุรกรรม” หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับ
บริษัท เชนผูเอาประกันภัย 

 
 “ผูรายงาน” หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่

รับทําธุรกรรม 
 

2.3.3.1.3  แบบ ปปง. 1-04-03 
 

แบบ ปปง. 1-04-03 แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย จะแบงออกเปนหาสวนใหญๆ คือ 
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สวนที่ 1 กรณีธุรกิจประกันชีวิต 

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบดวย 
- วันทําสัญญา  
- เลขที่กรมธรรม 
- ชื่อผูเอาประกันภัย 
- หมายเลขประจําตัวประชาชน 
-จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 
- เบี้ยประกันภัย 

2.  อ่ืนๆ  
 

สวนที่ 2  กรณีธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบดวย  
-  วัน  เดือน/ ป 
- เลขที่กรมธรรม 
-  ชื่อผูเอาประกันภัย 
-  ชื่อ ที่อยู ของผูขอรับคาสินไหมทดแทน 
-  หมายเลขประจําตัวประชาชน  หรือ  เลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
-  คาสินไหมทดแทนคาดวาจะตองจาย 

 
สวนที่ 3  วาดวยลายมือชื่อผูบันทึกขอเท็จจริง 
 
สวนที่ 4  วาดวยเหตุอันควรสงสัย 

 
สวนที่ 5  วาดวยลายมือชื่อผูรายงาน 

 
ตามแบบปปง.1-04-3 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

สวนลางจะแสดงถึงคําอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อให
ผูมาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินมีความเขาใจกอนที่จะกรอกขอความใดๆ ลงในแบบดังกลาวอัน
ถือวามีประโยชนอยางยิ่งนอกจากนี้ยังใหความหมายของคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” “ผู
ทําธุรกรรม” และ “ผูรายงาน” ไวดังนี้ 
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“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” มีความหมายเชนเดียว

กับแบบ ปปง.1-03 ซึ่งไดอธิบายไวแลว 
 
“ผูทําธุรกรรม” หมายความวา บุคคลที่มาทําธุรกรรมกับ

บริษัท เชน ผูเอาประกันภัย 
 
“ผูรายงาน” หมายความวา เจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่

รับทําธุรกรรม 
 

2.3.3.2 การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
 

ตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการลงทุน หรือเคลื่อนยายเงินทุนประจําเดือนมกราคม 2544 ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไดกําหนดหลักเกณฑการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัยไวดังนี้ 
 

1.กรณีสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือ
ประกันวินาศภัย มีการทําธุรกรรมแบบอื่นที่ไมใชธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ใหใชแบบ 
ปปง. 1-01, แบบ ปปง. 1-02 หรือแบบ ปปง. 1-03 แลวแตกรณี 
 

สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันภัย อาจมีการทําธุร
กรรมอื่นที่ไมใชธุรกิจประกันภัยก็ได เชน การใหกูยืมเงิน ดังนั้น หากเปนการทําธุรกรรมอยางอื่นที่
ไมใชการประกันภัย ก็ใหใชรายงานธุรกรรมโดยใชแบบ ปปง.1-01 หรือ ปปง.1-02 หรือ ปปง.1-03 
ก็ได ข้ึนอยูกับวา การทําธุรกรรมในขณะนั้นเปนธุรกรรมประเภทใด 
 

2.สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตองรายงาน
การทําธุรกรรมในกรณีที่มีการรับเบี้ยประกันเปนเงินสดในแตละครั้ง ต้ังแตสองลานบาทหรือกวา
นั้นขึ้นไป และใหถือวาวันที่รับเบี้ยประกันชีวิตเปนวันที่ทําธุรกรรม 
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3.คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดวา

จะตองจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปหมายถึง การชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีการเกิดวินาศภัยขึ้น
แลว โดยใหใชราคาประเมิน ณ วันเกิดเหตุ กอนหักคาเสื่อมราคาของทรัพยสินนั้น หรือกอนหักมูล
คาอื่นใดตามสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ใหถือคาสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นตอการเกิดวินาศภัย
หนึ่งครั้ง 
 

4.การรายงานธุรกรรมที่เปนการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ใหถือวันที่เกิดเหตุหรือวันที่ทราบเหตุ หรือวันที่ทราบราคาประเมินเปนวันที่
ทําธุรกรรม 
 

เนื่องจากเหตุวินาศภัยตางๆ อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และ
สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยยอมไมอาจทราบเหตุไดในทันที เชน เหตุวินาศภัย
เรือลมกลางทะเล เปนตน ซึ่งกวาที่สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะทราบไดก็
เปนระยะเวลานานพอสมควรจึงอาจทําใหสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอาจมี
ปญหาที่ไมสามารถรายงานใหไดตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ทางสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดกําหนดหลักเกณฑใหสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยสามารถถือเอาวันที่เกิดเหตุหรือวันที่ทราบเหตุหรือวันที่ทราบราคาประเมินเปนวันที่ทําธุร
กรรมได 
 

2.3.4  แบบ  ระยะ เวล า  หลั ก เกณ ฑ  การราย งานของสํ านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ 
 

2.3.4.1 แบบการทํ ารายงานการทํ าธุ รกรรมของสํ านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ 

 
แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ในกรณีชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปตามมาตรา 15(1) หรือใน
กรณีเมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปตามมาตรา 15(2) หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตามมาตรา 15(3) ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา
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และสํานักงานที่ดินอําเภอ ใชสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตอง หรือแบบ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีขอมูลตามคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาว 
 

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
ไดกําหนดแบบคําขอในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดินสําหรับท่ีดิน
ที่มีโฉนดโดยใหใชแบบ ท.ด 1 สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นใหใช
แบบ ท.ด.1 ก. และตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด พ.ศ. 2523 หมวด 4 การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด ขอ 28 ไดกําหนดแบบเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และการสอบสวนสิทธิในหองชุดโดยใหใชแบบ อ.ช.15 
 

การรายงานของสํานักงานที่ดินไมตองใชแบบ ปปง. แตใหใชแบบคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยทําเปนสําเนาพรอมรับรองถูกตองได นอกจากแบบคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาวขางตนแลวสํานักงานที่ดินอาจใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีขอ
มูลตามคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได 
 

สําหรับการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส หลักปฏิบัติใน
การรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส และแบบรายงานการทําธุรกรรมโดยใชแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนไดอธิบายไวแลวในหัวขอ 2.3.6  

 
2.3.4.2 ระยะเวลาการรายงานของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานัก

งานที่ดินจังหวัดสํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ 
 

การรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีชําระดวยเงินสด
เป นจํ านวนตั้ งแต  สองล านบาทหรือกวานั้ นขึ้น ไปตามมาตรา  15(1) ห รือในกรณี เมื่ อ 
อสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ต้ังแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไปตามมาตรา 15(2) ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานัก
งานที่ดินจังหวัดสํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ รายงานการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโดยการสงสําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตองที่ทําขึ้นในระหวางวัน
ที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนไปยังสํานักงาน ภายในหาวันนับแตวันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น 
สําหรับกรณีการรายงานตามมาตรา 15(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใหสํานักงานที่ดินสง
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สําเนาคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตอง พรอมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยัง
สํานักงานภายในหาวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

2.3.5 แบบระยะเวลา หลักเกณฑ ในการรายงานของผูประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ
เคลื่อนยายเงินทุน 
 

2.3.5.1 แบบรายงานการทําธุรกรรมของผูประกอบอาชีพเกี่ยว
กับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อน
ยายเงินทุน 
 

แบบรายงานการทําธุรกรรมของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน
ตามมาตรา 16 ใชแบบ ปปง. 1-05 หรือแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกัน
กับแบบรายงานดังกลาวโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

แบบ ปปง. 1-05 (รายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อ
หรือเหตุอันควรสงสัย) ประกอบดวยสวนใหญๆ หาสวน 
 

สวนที่ 1  วาดวย ผูทําธุรกรรม ประกอบดวย 
- ชื่อ นามสกุล 
- ที่อยู  โทรศัพท  โทรสาร 
- อาชีพ  สถานที่ทํางาน  โทรสาร 
- สถานที่สําหรับติดตอ  โทรศัพท โทรสาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม(เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

 
สวนที่ 2 วาดวย ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมายหรือผูมอบ

อํานาจ ประกอบดวย 
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- ชื่อ 
- ที่อยู   สถานที่ต้ัง  โทรศัพท  โทรสาร 
- อาชีพ  สถานที่ทํางาน โทรศัพท 
- สถานที่สําหรับติดตอ  โทรศัพท  โทรสาร 
- หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม (เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือรับ
รองขอความในทะเบียนที่นายทะเบียนออก
ใหไมเกิน 1 เดือน) 

 
สวนที่ 3 วาดวย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ประกอบดวย 

- มูลคาของธุรกรรม 
- ประเภท / ลักษณะของธุรกรรม 
 

สวนที่4  วาดวย เหตุอันควรเชื่อ หรือเหตุอันควรสงสัย 
 

สวนที่ 5 วาดวย ลายมือชื่อผูรายงาน 
 

ตามแบบ ปปง. 1-05 (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรเชื่อ หรือเหตุอันควรเชื่อ หรือเหตุอันควรสงสัย) สวนลางจะแสดงถึงคําอธิบาย จะมีคํา
อธิบาย วิธีการกรอกแบบรายงานการทําธุรกรรมเพื่อใหผูมาทําธุรกรรมมีความเขาใจกอนที่จะ
กรอกขอความใด ๆ ลงในแบบดังกลาว 
 

นอกจากนี้ยังใหความหมายของคําวา “ธุรกรรม” “ธุรกรรมที่
มีเหตุอันควรสงสัย” “ผูทําธุรกรรม” “ผูมอบหมาย”  “ผูรายงาน” ไวดังนี้ 
 

“ธุรกรรม” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม
สัญญา หรือการดําเนินการใด กับผูอ่ืนทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

 



 90

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” มีความหมายเชนเดียว
กับ แบบ ปปง.1 –03 ซึ่งไดอธิบายไวแลว 

 
“ผูทําธุรกรรม” หมายถึง บุคคลที่มาติดตอขอทําธุรกรรม

กับผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน
หรือการเคลื่อนยายเงินทุน (มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542) 

 
“ผูมอบหมาย”  มีความหมายเชนเดียวกันกับ แบบ ปปง.1-

01 (รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด) ซึ่งไดอธิบายไวแลว 
 
“ผูรายงาน” หมายถึง ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนิน

การ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน 
 

ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนํา
ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนนอกจากจะใชแบบ ปปง. 1-05 ใน
การรายงานการทําธุรกรรมแลวอาจใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีขอมูลเดียวกัน
แบบ ปปง. 1-05 โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

2.3.5.2 ระยะเวลาในการรายงานของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อน
ยายเงินทุน 
 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของ
กับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใหผูประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ
เคลื่อนยายเงินทุนรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย
การสงแบบรายงาน ปปง.1-05 หรือแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกันกับแบ
รายงาน ปปง. 1-05 โดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
การทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย เชน นาย ข. ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่
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เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน ไดมีนาย ค. มาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน นาย ข. ได
ใหคําปรึกษาแกนาย ค. ไปแลว ตอมามีเหตุอันควรเชื่อวาการทําธุรกรรมของนาย ค. นั้นเกี่ยวของ
กับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เชนนี้นาย ข.ตอง
รายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุร
กรรมของนาย ค. นั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย 
 

นอกจากนี้ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรือ
อาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปแลว ใหผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
การเคลื่อนยายเงินทุนรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่ปรากฎขอเท็จจริงนั้นเชนกัน 
 

2.3.6 การรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4(2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ขอ 1 วรรคทายกําหนดใหสถาบันการเงินอาจใชแบบรายงาน
การทําธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. 1-01, ปปง.1-02, ปปง.1-03, ปปง.1-
04-1, ปปง.1-04-2, ปปง.1-04-3 โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนไดและขอ 6. กําหนดใหผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
การเคลื่อนยายเงินทุนใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบ , 
ปปง.1-05 โดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

ตามคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงิน และผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
เคลื่อนยายเงินทุนประจําเดือนมกราคม 2544 ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไดกําหนดการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 
 

1. เปนการรายงานโดยใชคูมือการใชงานระบบการสงรายงานธุรกรรมโดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสเอกสาร รุน 1.0 หรือรุนที่สูงกวาและคูมือรูปแบบการสรางแฟมขอมูลจากแบบราย
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งาน ปปง. เอกสารรุน 1.0 หรือรุนที่สูงกวา หรือรายงานโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได 
 

2.  ผูรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส จะมีสิทธิเขาระบบการราย
งานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (AMLO Electronic Reporting System. AERS) ไดตอง
ดําเนินการรายงานโดยใช คูมือของการขอใบแสดงสิทธิแบบ  อิเล็กทรอนิกส  (Certificate 
Authentication, CA) เพื่อสงรายงานธุรกรรมโดยใชส่ือแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบ AERS 
การขออนุญาตใชสิทธิเขาระบบการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองใชแบบ
การขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการรายงการธุรกรรมกับระบบ ARES  โดยผูขอใช
สิทธิจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพรอมใช
รหัสผูใช และรหัสผาน 
 

3. เอกสารคูมือ หรือแบบการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1 และ
ขอ 2 ขอรับไดที่ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินหรือรับเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยตรงผานเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ www.amlo.go.th 
 

4. การรายงานธุรกรรมที่เปนการโอนเงินในประเทศโดยใชบริการบาทเนต ตาม
ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต หรือที่เปนการโอนเงินขามประเทศ
ร ะ ห ว า ง ธ น า ค า ร โ ด ย ใ ช บ ริ ก า ร ข อ ง  Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, Limited Liability Co-operative (S.W.I.F.T.s.c.) ใหกระทําเฉพาะที่เปนธุร
กรรมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) กลาวคือธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวน
เงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลาน
บาทหรือกวานั้นขึ้นไป อยางไรก็ดีในกรณีการรายงานดังกลาวโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สถาบันการเงินจะรายงานธุรกรรมการโอนเงินที่มีมูลคาแตกตางไปจากที่กําหนดไวก็ได 
 

ในกรณีดังกลาว สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดจัดทําคูมือมา
รองรับเพื่อใหสถาบันการเงินเกิดความสะดวก และความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก 
หากกําหนดไวใหตองสงรายงานการทําธุรกรรมตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น อาจเปนภาระกับ
สถาบันการเงินในการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย แตหากให
สถาบันการเงินสามารถสงขอมูลมาไดทั้งหมด ไมวาจะเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท 
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หรือกวานั้นขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือกวานั้นขึ้นไปโดย
จะรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดไว
ก็ได 
 

5. การรายงานการทําธุรกรรมตามขอ 4 ใหรายงานในกรณีที่มีลูกคาเปนผูทําธุร
กรรมกับสถาบันการเงิน สําหรับกรณีที่ลูกคาใชเงินสดมาทําธุรกรรมดังกลาว สถาบันการเงินจะ
รายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
 

เนื่องจากการรายงกานทําธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสสถาบันการเงินผู
รับทําธุรกรรมจะตองสงคําสั่งเพื่อทําธุรกรรมผานสื่อตางๆของหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของหลายองค
กรจึงเกิดความสับสนวา จะตองมีการรายงานการทําธุรกรรมทุกชวงไปหรือไม เชน การโอนเงิน
ระหวางธนาคารที่เปนการ settlement บัญชีระหวางธนาคาร โดยธนาคารผูมีภาระตองชําระเงินแก
ธนาคารคูกรณีจะสงคําสั่งให “ธนาคารที่ตนมีบัญชี” ทําการตัดบัญชีของตนเพื่อจายใหแกธนาคาร
คูกรณี เปนตน ซึ่งถาหากเปนเชนนั้น ก็จะไมนาจะตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดกําหนดแนวทางเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา ให
รายงานในกรณีที่มีลูกคาเปนผูทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกคาใชเงินสด
มาทําธุรกรรมทางการโอนเงินโดยใชบริการบาทเนต หรือ SWIFT ถือวาเปนธุรกรรมหลัก และหาก
ยังตองรายงานธุรกรรมโดยใชแบบ ปปง. อีกก็จะเปนการรายงานการทําธุรกรรมที่ซ้ําซอนกับธุร
กรรมหลัก ซึ่งเปนภาระกับสถาบันการเงิน และลูกคาของสถาบันการเงินมากเกินไป 
 

6. ในการรายงานธุรกรรมที่เปนการโอนเงินในประเทศโดยใชบริการบาทเนต
ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต สถาบันการเงินจะตองแปลงขอ
มูลที่เปน BAHTNET Message ใหอยูในรูป XML ทั้งหมดกอนที่จะสงตอใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดวยระบบ AERS ตอไป 
 

ทั้งนี้ โดยหลักการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 4(พ.ศ.2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ขอ 1 วรรคทาย คือ สถาบันการ
เงินอาจใชแบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบรายงาน ปปง.โดยใช
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได 
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7. ในการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส หากเอกสารการทําธุร
กรรมของสถาบันการเงินมีขอมูลเปนแบบเดียวกันกับแบบรายงานการทําธุรกรรมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ขอ1. คือแบบ ปปง.1-01, แบบ ปปง.1-02, แบบ ปปง.1-03, แบบ ปปง.1-04-01, แบบปปง.1-04-
02, แบบปปง.1-04-03 ใหถือวาการบันทึกขอเท็จจริงและการลงลายมือชื่อของลูกคาในเอกสาร
การทําธุรกรรมของสถาบันการเงินดังกลาว เปนการบันทึกขอเท็จจริงและการลงลายมือชื่อของลูก
คาตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดวย 
 

การกําหนดหลักการังกลาวไวในขอนี้ เนื่องจากสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินตองการสนับสนุนใหสถาบันการเงินเกิดความสะดวก และความคลองตัวในการทําธุร
กรรมมากขึ้น ตลอดจนไมเปนภาระกับลูกคาผูมาทําธุรกรรม กลาวคือ ในกรณีที่สถาบันการเงินได
ใชการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมตองใชแบบ ปปง. สถาบันการเงิน
สามารถกําหนดรูปแบบเอกสารที่ใชในการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินเองได แตตองมีขอมูลเปน
แบบเดียวกันกับแบบ ปปง. โดยตองใหมีการบันทึกขอเท็จจริงในการทําธุรกรรม และใหลูกคาลง
ลายมือชื่อไว ทั้งนี้ ใหถือวา เปนการบันทึกขอเท็จจริง และการลงลายมือชื่อตามกฎหมายได 
  

8. เนื่องจากในการสงรายงานการทําธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสยังมี
ขอบกพรองบางประการที่ทําใหการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสไมมีขอมูลเปน
แบบเดียวกันกับแบบ ปปง. กลาวคือผูรายงานไมระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลข
หนังสือเดินทางของผูทําธุรกรรมในสวนที่ 1 และ / หรือ ไมระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน หมาย
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ หมายเลขหนังสือเดินทางของผูทําธุรกรรมในสวนที่ 2 อันจะมี
ผลทําใหการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินไมเปนไปตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 

ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมที่รายงานโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสตองระบุหมาย
เลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผูทําธุรกรรมในสวนที่ 1 และ/หรือ ระบุ
หมายเลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู
ทําธุรกรรมในสวนที่ 2 ใหครบถวนและไมควรระบุ N/A (Not Available) ในชองดังกลาว ทั้งนี้ใหผู
รายงานมีความเครงครัดในการตรวจสอบหมายเลขดังกลาวของผูทําธุรกรรมทุกครั้งที่มีการทําธุร
กรรมดวย 
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สําหรับผูทําธุรกรรมที่เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคการ ที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้น 

ใหระบุเลขที่อนุญาตแทนได ในกรณีที่เลขอนุญาตใดมีหมวดอักษรก็ใหระบุหมวดอักษรตามที่
ปรากฏในหนังสือหรือเอกสารการอนุญาตนั้นๆ ดวย โดยระบุติดกันไดรวมทั้งเครื่องหมาย “/” (ถา
มี) ก็ใหระบุไวดวย 
 

ในกรณีที่ผูทําธุรกรรมเปนวัด ใหระบุชื่อวัดใหชัดเจน โดยใหคําวา “วัด” นําหนา
แลวตามดวยชื่อวัดโดยไมตองเวนวรรค และสําหรับชองที่กําหนดใหระบุหมายเลขประจําตัวประชา
ชนเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผูทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่เปน
วัดในสวนที่ 2 นี้ใหระบุ N/A ในชองดังกลาวดวย 
 

ในกรณีที่สถาบันการเงินผูรายงานไมอาจระบุหมายเลขดังกลาวขางตนไดเนื่อง
จากผูทําธุรกรรมไมมีหมายเลขดังกลาวอยูจริง หรือโดยขอเท็จจริงผูทําธุรกรรมอยูตางประเทศใน
ขณะทําธุรกรรม ก็ใหสถาบันการเงินผูรายงานธุรกรรมระบุ N/A (Not Available) ในชอง ID ไดทั้งนี้ 
หากปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวาผูทําธุรกรรมดังกลาวมีหรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวามี
หมายเลขดังกลาวไดและสถาบันการเงินไมไดระบุไวแตระบุ N/A (Not Available) เปนการแจงยืน
ยันวาไมมีหมายเลขดังกลาว สถาบันการเงินผูรายงานจะตองรับผิดชอบในการรายงานธุรกรรม
นั้นๆ โดยอาจมีความผิดฐานรางานหรือแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงที่
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 63 ได 
 

9. ในการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหผูมีหนาที่รายงานเก็บ
รักษาแบบรายงานที่เปนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตนฉบับไว 
 

ในกรณีที่แบบรายงานการทําธุรกรรมเปนเอกสารก็ใหเก็บรักษาแบบรายงานตน
ฉบับไวดวย 
 

10. การรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยชุดโปรแกรมสําเร็จรูป
ของสํานักงานใหถือปฏิบัติตามคูมือการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยชุด
โปรแกรมสําเร็จรูป 
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การรายงานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินนั้นสามารถสงรายงานโดยผานระบบ AERS ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไดหรือหากจะสงเปนสื่อบรรจุขอมูล (แผนดิสก) ก็ได โดยจะตองมีใบนําสงแบบรายงานธุร
กรรมดวยสื่อบรรจุขอมูลแนบมาดวย มิฉะนั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะไม
รับรายงานธุรกรรมดังกลาว เพราะการสงเปนสื่อบรรจุขอมูลดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ไดซึ่งผูสงรายงานจะตองมีบันทึกใหความรับผิดชอบใหถูกตองของขอมูลในส่ือบรรจุขอมูลดังกลาว 
 

2.3.7  การสงรายงานธุรกรรมการโอนเงินที่มาจากระบบ BAHTNET และ SWIFT 
 

BAHTNET เปนเครือขายงานอิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อการ
รับสงขอความทางการเงินและคําสั่งโอนเงินระหวางสถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อใหการโอนเงินและการติดตอธุรกิจทางการเงินเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอด
ภัย 
 

SWIFT เปนเครือขายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศจัดตั้งขึ้นในรูปของ 
Co-operative company ภายใตกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2516 โดยมี
สถาบันการเงินทั่วโลกเปนทั้งสมาชิกและผูถือหุน46 
 

ในการสงรายงานธุรกรรมการโอนเงินที่มาจากระบบ BAHTNET นั้นสถาบันการ
เงินไมจําเปนตองสงแบบ ปปง. สถาบันการเงินเพียงพิมพรายละเอียดของเลขที่บัตรประชาชน 
(กรณี บุคคลธรรมดา) เลขประจําตัวผู เสียภาษี(ในกรณีของนิติบุคคล) หรือเลขหนังสือเดิน
ทาง(Passport ID) (กรณีชาวตางประเทศ) ในบรรทัดใดก็ไดของชอง Detail of Payment ของหนา
จอโอนเงินผานระบบ BAHTNET 
 

สวนในกรณีของ SWIFT ก็เชนเดียวกัน สถาบันการเงินไมจําเปนตองสงแบบ 
ปปง.โดยสถาบันการเงินเพียงสงรายงานที่เปน SWIFT Message ที่อยูในรูปแบบ XML พรอมระบุ
เลขที่บัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) เลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในกรณีของนิติบุคคล) หรือ
เลขหนังสือเดินทาง (Passport ID) (กรณีชาวตางประเทศ) ของเจาของบัญชี และของผูทําธุรกรรม 

                                                        
46 วารี หะวานนท, การบัญชีธนาคารการปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.โรงพิมพชวนพิมพ, 2543), หนา 535. 
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(ซึ่งจะไดจากการแสดงตน กรณีที่เปนการนําเงินสดมาโอนผานระบบ SWIFT แบบอิเล็กทรอนิกส 
อยูแลว) 

ทั้งนี้ถือวาการสงขอมูลโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ทําตามรูปแบบการสราง
แฟมขอมูลจากแบบรายงาน ปปง. (XML Format) ที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กําหนดนั้นเปนการรายงานธุรกรรมแบบหนึ่งตามกฎหมายไดโดยไมตองใชแบบรายงานธุรกรรมที่
เปนแบบ ปปง.(แบบรายงาน ปปง. ที่เปนกระดาษ) 
 

2.3.8 วิธีการการสงแบบรายงานของสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดิน และผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนไปยังสํานักงาน 
 

การสงแบบรายงานของสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานัก
งานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนไปยัง
สํานักงานปองกันและปราบปรามการการฟอกเงินอาจทําไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 

2.3.8.1  ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

กรณีนี้เปนการไปยื่นแบบที่เปนตนฉบับดวยตนเองหรือมอบหมายให
บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ปจจุบันอยูที่อาคารสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชั้น 7 เลขที่ 422 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

ในกรณีที่เปนสถาบันการเงิน การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมโดยวิธีนี้
(สําหรับแบบ ปปง. ทุกแบบรายงาน) ก็ใหใชแบบคุมเอกสารสงรายงานการทําธุรกรรมปรากฏตาม
ตัวอยางทายบทนี้แบบคุมเอกสารดังกลาวจะประกอบดวย ชื่อ – ที่อยู หนวยงานที่รายงาน ชื่อสกุล
ผูสงรายงานงวดประจําเดือนที่รายงานเชนเดือนธันวาคม 2543 ชวงที่รายงานเชนชวงวันที่ 1-15 
ของเดือนธันวาคม 2543 หรือวันที่ 16-31 ของเดือนธันวาคม 2543 จํานวนแบบ ปปง. วิธีการนําสง
เชนนําสง ณ สํานักงาน ปปง. หรือนําสงทางไปรษณีย มีการลงชื่อผูนําสง และสวนสุดทายจะมีเจา
หนาที่ลงชื่อรับเอกสารไว 
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อนึ่งการสงแบบรายงานการทําธุรกรรมโดยวิธียื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานัก
งานใหสงแบบรายงานการทําธุรกรรมที่เปนตนฉบับและใหแนบแบบคุมเอกสารสงรายงานการทํา
ธุรกรรมทายบทนี้โดยใหนําสําเนาคูฉบับแบบคุมเอกสารการสงรายงานธุรกรรมสงมาดวย47 

 
2.3.8.2  สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

 
เปนการนําแบบ ปปง. สงไปทางไปรษณีย โดยวิธีลงทะเบียนตอบรับ ณ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การลงทะเบียนตอบรับเปนหลักประกันไดอยางหนึ่ง
วาเอกสารที่สงไปจะไมสูญหาย เปนหลักฐานยืนยันไดวาไดมีการสงแบบไปแลว ณ ที่ทําการ
ไปรษณียไหนสงแบบไปเมื่อไร ถึงเมื่อไร มีใครเปนคนรับแบบไว แบบสามารถสงไดหรือไม ถาสงไม
ไดแบบจะถูกตีกลับ โดยระบุเหตุขัดของที่ไมสามารถสงไดใหทราบ ผูสงจะไดติดตามผลการสงราย
งานธุรกรรมได การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหสงแบบราย
งานการทําธุรกรรมที่เปนตนฉบับ และใหแนบแบบคุมเอกสารสงรายงานการทําธุรกรรม(ตาม
เอกสารทายบทนี้)โดยใหสําเนาคูฉบับแบบคุมเอกสารการสงรายงานธุรกรรมมาสงดวย48 
 

แบบคุมเอกสารสงรายงานการทําธุรกรรมทางไปรษณียใชแบบคุม
เอกสารเชนเดียวกับการสงแบบรายงานการทําธุรกรรมโดยยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ซึ่งได
อธิบายไวแลวขางตน 
 

การสงรายงานการทําธุรกรรมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนับ
วันที่ประทับตราของสํานักงานไปรษณียเปนวันที่สงรายงานการทําธุรกรรม49 
 
 
 

                                                        
47 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, “การสงแบบรายงานการทําธุร

กรรม,” คูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงินและผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือเคลื่อนยายเงินทุน,   (เดือนมกราคม 2544),  หนา 13. 

48 เร่ืองเดียวกัน, หนา 13. 
49 เร่ืองเดียวกัน, หนา 15. 
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2.3.8.3 สงเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
 

การสงเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผูมีหนาที่รายงานตองเก็บรักษาแบบ
รายงานที่เปนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตนฉบับไวดวย 
 

การสงเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไดอธิบายไวแลว 
 

การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ให
ปฏิบัติตามคูมือการใชงานระบบการสงรายงานธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส รายละเอียด
โปรดดูไดที่ www.amlo.go.th 

การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โดยใช
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางดวยชุดโปรแกรมสําเร็จรูปของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินใหถือปฏิบัติตามคูมือการรายงานธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยชุดโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 

ในกรณีผูรายงานสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดวยสื่อบรรจุขอมูลโดยวิธี
การนํามายื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับผูรายงานจะตองทําใบสงสื่อขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตามที่คูมือการรายงาน   
ธุรกรรมโดยใชแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยชุดโปรแกรมสําเร็จรูปกําหนดไว แลวสงมาพรอมกับส่ือ
บรรจุขอมูลดังกลาว(ตามเอกสารทายบทนี้) หากไมมีเอกสารดังกลาวสงมาดวย จะไมถือวาเปน
การรายงานธุรกรรมตามความหมายในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไมคืนสื่อบรรจุขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหในทุกกรณี 
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะรับรายงานธุรกรรมที่สง
โดยวิธีดังกลาวที่กําหนดไวของตนเทานั้น และจะไมรับการสงรายงานธุรกรรมโดยวิธีการใชโทรสาร 
หรือโดยวิธีอ่ืนในทุกกรณี 
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กรณีวันครบกําหนดสงรายงานการทําธุรกรรมเปนวันหยุดราชการ ใหสง
รายงานการทําธุรกรรมในวันถัดไปที่เปนวันเปดทําการของทางราชการได50 
 
2.4  ขอพิจารณาเกี่ยวกับการรายงาน การบันทึกขอเท็จจริงและการแสดงตนตามพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
 

เนื่องจากความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
อาศัยความตั้งใจจริงรวมกันของผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น พระราชบัญญัติปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงไดมีบทบัญญัติที่กําหนดหนาที่ใหแกภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในหมวด 2 การรายงานและการแสดงตน ต้ังแตมาตรา 13-23 จึง
ยอมกอใหเกิดผลกระทบและปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 

รวมทั้ง หลักการตามกฎหมายฟอกเงินเปนเรื่องใหม สําหรับประเทศไทย 
 

2.4.1  ผลกระทบที่เกิดจากการรายงาน การบันทึกขอเท็จจริง และการแสดงตน 
 

2.4.1.1  ผลกระทบตอสถาบันการเงิน 
 

สถาบันการเงินเปนหนวยงานที่จะไดรับผลกระทบจากการบังคับใชพระ
ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มากที่สุด ซึ่งหมายความถึงธนาคาร
พาณิชยโดยทั่วไป และรวมถึงสถาบันการเงินซึ่งไมใชธนาคารพาณิชยดวย เชน บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกันวินาศภัย สหกรณออมทรัพย เปนตน ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงินเหลานี้ถือเปนหนวยรบแนว
หนา(Frontier) ในการตอสูกับการฟอกเงิน เพราะตองเผชิญกับอาชญากรซึ่งตองการยึดครองและ
ใชสถาบันการเงินเหลานี้เปนเครื่องมือในการฟอกเงิน51 ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหสถาบันการ
เงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม และ กําหนดใหลูกคาของสถาบันการเงินตองแสดงตนใน

                                                        
50 เร่ืองเดียวกัน, หนา 13-14. 
51 นิกร เภรีกุล, การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฏิบัติ, หนา 143. 
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การทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินหลายประการกลาวคือ52 
 

1.ปริมาณธุรกิจนอยลง ดวยเหตุที่ตองเปดเผยแสดงตนเมื่อทําการติดตอ
เพื่อเปดบัญชี สงเงิน หรือโอนเงินเปนจํานวนมากของลูกคานั้น ยอมจะทําใหอาชญากรตาง ๆ งด
การติดตอ หรือยกเลิกการใชบริการ และเงินสวนใหญที่นํามาทําธุรกรรมนั้น เปนเงินจํานวน
มหาศาลซึ่งสงผลตอการหมุนเวียนกระแสการเงินของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บุคคลผูสุจริตบาง
คนที่ไมตองการเปดเผยทรัพยสินของตนดวยเหตุผลบางประการ ดังเชน ไมตองการใหญาติทราบ
ถึงการมีทรัพยสมบัติของตน อาจหลีกเลี่ยงไมตองการติดตอดําเนินธุรกรรมใด ๆ กับสถาบันการ
เงินตางๆ เชนกัน 

 
2.รายไดของสถาบันการเงินลดลง เนื่องจากมีผูมาติดตอทําธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียลูกคารายใหญ จะสงผลตอรายไดทางธุรกิจ
ของสถาบันการเงินอันกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตอการดําเนินกิจการและการจางงานของ
ลูกจางภายในสถาบันการเงินนั้น 

 
3.กอใหเกิดการในการรวบรวม และรายงานขอมูลในการทําธุรกรรมแก

สถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินจะตองเสียคาใชจายตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน การเพิ่มพนักงาน
เพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคาการจัดหาสถานที่จัดเก็บขอมูล และจัดหาสิ่งที่ใชเปนเอกสารเพื่อใชในการ
จัดเก็บและรายงานเปนตน นอกจากนี้ สถาบันการเงินจะตองจัดเจาหนาที่มีอยูเพื่อทําหนาที่เกี่ยว
กับการรวบรวม และรายงานขอมูลทางธุรกรรม อันเปนการสูญเสียกําลังเจาหนาที่ซึ่งมีอยูจากการ
ปฏิบัติงานปกติ 
 

4.กอใหเกิดความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น การที่กฎหมาย
กําหนดใหสถาบันการเงินจะตองรายงานใหสํานักงานบริหารขอมูลทราบถึงการฟอกเงิน หากวามี
เหตุอันควรสงสัย หรือเมื่อมีการขอขอมูลนั้น ในกรณีที่สถาบันการเงินรายงานผิดพลาด หรือไม
ครบถวน สถาบันการเงินอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับอาชญา
กร 

                                                        
52 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2540), หนา122-124. 
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2.4.1.2  ผลกระทบตอสํานักงานที่ดิน 

 
นอกจากสถาบันการเงินที่มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานัก

งานปองกัน และปราบปรามผลการฟอกเงินดังไดกลาวมาแลวขางตน อีกหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่
ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ ทั้งนี้เนื่อง
จากสํานักงานที่ดินเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ถูกใชเปนแหลงฟอกเงิน โดยการนําเงินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดมาเปลี่ยนสภาพเปนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย53 ดังนั้นสํานักงานที่ดินจึงไดรับผล
กระทบจากกฎหมายฟอกเงินฉบับนี้ ดังนี้ 
 

1.กอใหเกิดภาระหนาที่ และความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เพิ่มข้ึนแก
เจาพนักงานที่ดินในการรายงานการทําธุรกรรมตามที่กฎหมายกําหนดตอสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน นอกเหนือจากหนาที่ตามปกติในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
2.หนาที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน เพื่อการติดตาม

ตรวจสอบของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

2.4.1.3 ผลกระทบตอผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคํา
แนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน 
 

นอกจากสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอแลว ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การดําเนิน
การ หรือใหคําแนะนําในการลงทุนหรือเคล่ือนยายเงินทุน เปนอีกอาชีพหนึ่งที่กฎหมายวาดวยการ

                                                        
53 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หนา 27. 
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ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดกําหนดใหมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรมดวย เนื่องจาก
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนแกเงินทุนมากที่สุด54 
 

ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการลงทุน
หรือเคลื่อนยายทุนจะทราบขอมูลแหลงที่มาของเงินที่ใชในการลงทุนอยางดีที่สุด เนื่องจากตองใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ รวมถึงการวางแผนดําเนินงาน และคาใช
จายตาง ๆ ใหกับลูกคา ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการลงทุน 
หรือเคลื่อนยายเงินทุนจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหดูแลธุรกิจประเภทตาง ๆ ซึ่งทําให
สามารถทราบถึงสิ่งผิดปกติเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย55 

 
ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในทําธุรกรรมที่

เกี่ยวกับการลงทุน หรือการเคลื่อนยายเงินทุน จึงมีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงเปนการเพิ่มภาวะหนาที่แกภาคเอกชนผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการลงทุน หรือเคลื่อนยายเงินทุนที่จะตองใชความระมัดระวังในการ
ประกอบอาชีพอีกทั้งยังเปนการเพิ่มตอนทุน และคาใชจายเนื่องจากการรายงาน 
 

2.4.1.4  ผลกระทบตอประชาชน 
 

นอกจากสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดิน และผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการลงทุน ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากฎหมายแลวประชาชน
ก็เปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยออมจากการกําหนดบทบัญญัติในเรื่องการรายงาน การแสดงตนและ
การบันทึกขอเท็จจริงเชนกัน เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการประกอบธุรกิจและทํา
ธุรกรรมยอมไดรับผลกระทบ ดังนี้56 
 

                                                        
54 สีหนาท ประยูรรัตน, คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 , หนา 115. 
55 เร่ืองเดียวกัน, หนา 115. 
56 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2540), หนา124-125.  
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1.กอใหเกิดภาระในการทําธุรกรรม โดยประชาชน นักธุรกิจและนักลงทุน 
ผูประสงคจะทําธุรกรรม จะตองจัดเตรียมหาพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชในการติดตอกับสถาบัน
การเงิน ซึ่งเพิ่มความยุงยากและสูญเสียเวลาในการประกอบธุรกิจของบุคคลเหลานี้ 
 

2.กอใหเกิดรายจายเพิ่มข้ึน คาใชจายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการที่กําหนด
ใหสถาบันการเงินตองจัดทําเอกสารเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งรายจายที่เพิ่มข้ึนในการดําเนินการ
ตางๆ ตามกฎหมายฟอกเงินฉบับนี้ หากสถาบันการเงินไดผลักภาระการสูญเสียทางการเงินนั้นแก
ลูกคาผูใชบริการเพื่อทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ก็จะยอมกอใหเกิดรายจายเพิ่มมากขึ้นในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจมีการผลักภาระตอเนื่องไปยังราคาของสินคา และบริการของธุรกิจที่ไดรับผล
กระทบทางดานรายจายนั้น 
 

3. กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ในกรณีที่เกิดความเขาใจผิดหรือ
เกิดการกลั่นแกลง จากผูไมหวังดีโดยมีการแจงขาวไปทางหนายราชการวา บุคคลบางคนกระทํา
ความผิดตามกฎหมายนี้ หรือพนักงานเจาหนาที่ของรัฐผูบังคับใชกฎหมายเลือกปฏิบัติหรือใชเปน
เครื่องมือในการกลั่นแกลงประชาชนบางคน เพราะกฎหมายฟอกเงินกําหนดใหอํานาจแกพนักงาน
เจาหนาที่หลายประการ เชน การเขาไปคนในเคหะสถานใด และการสั่งระงับการทําธุรกรรมไวชั่ว
คราว เปนตน อันเปนการรบกวนสิทธิสวนบุคคล รวมทั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการดําเนิน
ธุรกิจ และทําใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงทางธุรกิจแกบุคคลนั้นแมภายหลังจะสามารถพิสูจน
วามิไดมีความผิดตามที่ถูกกลาวหาก็ตาม 
 

2.4.2  ปญหาที่เกิดจากการรายงาน การบันทึกขอเท็จจริง และการแสดงตน 
 

จากการรายงานธุรกรรมให  สํานักงาน  ปปง. ในงวดวันที่  27 ตุลาคม  – 15 
พฤศจิกายน 2543 มีจํานวนธุรกรรมประมาณ 5,600 รายการและมีรายการที่หนวยงานตางๆ 
บันทึกรายงานแลว แตไมสามารถสงขอมูลให สํานักงาน ปปง. ไดไมตํ่ากวา 700 รายการเนื่องจาก
มีขอผิดพลาดตางๆ ซึ่งทําใหธนาคารไมสามารถสงขอมูลให สํานักงาน ปปง. ทันเวลา จากการ
ตรวจสอบพบวาผูปฏิบัติงานมีปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 
 

แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด (แบบ ปปง.1-01) แบบรายงานการทําธุร
กรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน(แบบ ปปง.1-02) และแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
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(แบบ ปปง.1-03) ปญหาที่พบคือ ผูปฏิบัติงานและลูกคาผูทําธุรกรรม สวนมากรูสึกวาตัวอักษรที่ใช
มีขนาดเล็กเกินไปและขาดความคมชัดเนื่องจากผานการถายเอกสารมาแลวหลายครั้ง 
 

ปญหาดานการบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานที่พบบอยๆ มีดังนี้ 
      
รายการ ปญหาที่พบ 
1.รายงานฉบับหลัก/รายงานฉบับแกไข -มักมีการใสวันที่ ถา click รายงานฉบับหลักซึ่งที่ถูกตอง

แลวไมตองใส 
2.ประเภทบัตร -บันทึกเลขบัตรไมครบ โดยถาเปนบัตรประชาชน ตอง

บันทึกเลข 13 หลัก ถาเปนบัตรประจําตัวผูเสียภาษีตอง
บันทึกเลข 10 หลัก ถาเปนหนังสือเดินทางตอง บันทึก 6-
10 หลัก(รวมตัวอักษา) 

3.การบันทึกวันที่ เดือน ป -บันทึกไมครบ 10 หลัก(ที่ถูก เชน 01/10/2543) 
-มีการบันทึกรายการที่ขอมูลไมครบ ซึ่งถาขอมูลไมครบ
ไมตองบันทึกรายการใหเวนวางไว อาทิเชน บัตรประจํา
ตัวประชาชน ซึ่งระบุวันที่ออกบัตรมีแตป พ.ศ. อยาง
เดียวไมระบุวันที่และเดือนก็ไมตองบันทึกรายการใหเวน
วางไว 
-การบันทึก วัน/เดือน/ป มีความผิดพลาด เชน บันทึกวา 
31/09/2543 ใหตรวจดูดวยวาเดือน 09 มีไดแค 30 วัน
เปนตน 

4.การบันทึกวันทําธุรกรรม ในสวนที่ 3 บันทึกไมครบ 10 หลัก 
5.การบันทึก ปง.1-03 หรือ 1-05 -ไมมีการบันทึกรายละเอียด ขาดการอธิบายเหตุอันควร

สงสัย สวนที่ 4 ของรายงาน 
6.การบันทึกรายการและการอนุมัติ -บันทึกรายการไมเรียบรอยภายในวันที่รายงานธุรกรรม 

-การอนุมัติรายการไมแลวเสร็จใน 2 วันทําการ 
-ธุรกรรมที่ตองรายงานในวันที่  15 หรือวันที่  30,31 
บันทึกรายการและอนุมัติไมแลวเสร็จทันวันที่ 17 หรือวัน
ที่ 2 เปนตน 
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ปญหาความไมชัดเจนของแบบรายงานการทําธุรกรรม มีดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1. ผูทําธุรกรรม 
 

ปญหา: หากเปนการทําธุรกรรมแทนผูอ่ืน ผูมาทําธุรกรรมแทนมักสับสน
วา รายละเอียดที่ตองกรอกทั้งหมดในสวนที่ 1. เปนของผูมาทําธุรกรรมแทน หรือ เปนของเจาของ
ธุรกรรมที่แทจริงในสวน “หลักฐานที่ใชในการทําธุรกรรม” ไมทราบวาตองการเพียงอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือมากกวานั้น คําวา “อ่ืนๆ” ใชทะเบียนบาน หรือใบขับข่ีแทนจะไดหรือไม 
 

สวนที่ 2. ผูรวมทําธุรกรรม ผูมอบหมาย หรือผูมอบอํานาจ 
 

ปญหา: ไมทราบคํา ความหมาย ที่ชัดเจนของคําวา “ผูรวมทําธุรกรรม” 
 

สวนที่ 3. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ ธุรกรรม 
 

ปญหา : ไมทราบความหมายที่ชัดเจนของคําวา “บัญชีที่เกี่ยวของ” 
 

สวนที่ 4 
 

หากเลือกขอ  สถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริง หมายความวา 
การกรอบรายละเอียดในแบบรายงานทั้งหมดตั้งแตตน กระทําโดยผูรับทําธุรกรรมซ่ึงมีหนาที่ตอง
รายงาน ใชหรือไม และหากเลือกขอ  ลูกคาไมลงลายลายมือชื่อ หมายความวาผูรับทําธุรกรรม
ตองลงลายมือชื่อในฐานะผูบันทึกขอเท็จจริง ในชองซายมือแทน ใชหรือไม 
 
2.5 หลักเกณฑ วิธีการ การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตร 48 บัญญัติ
วา ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมี
การโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไม
เกินเกาสิบวัน 
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ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง

ไปกอน แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 
 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดง
หลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อ
ใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือส่ังเพิกถานการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะ
กรรมการ 
 

คณะกรรมการธุรกรรมจะตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมซ่ึง
ไดรับมาตามแนวทางที่กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไวรวม 4 
แนวทางคือ 
 

1.รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่กระทําโดยสถาบันการเงินตาม
มาตรา 13 และ มาตรา 14 หมายถึง รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเงินตั้งแตสองลาน
บาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรือรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท
หรือกวานั้นขึ้นไปหรือรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมวาธุรกรรมที่ใชเงินสดหรือธุร
กรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวนั้นเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม รวมถึงการรายงานในกรณีที่
ปรากฏในภายหลังตอมาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่ไดกระทําไปแลวแตไมมีการรายงาน
ตามมาตรา 13 แตเปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 
13 ก็ใหสถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไมชักชา 
 

2.รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่กระทําโดยสํานักงานที่ดินตาม
มาตรา 15 หมายถึง รายงานการทําธุรกรรมที่เปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินไมไดเปนคูกรณี และมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนตั้งแตสอง
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ลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป หรืออสังหาริมทรัพยนั้นมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรม
เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป(ยกเวนการ โอนในทาง
มรดกใหแกทายาทโดยธรรม) หรือรายงานการทําธุรกรรมที่เปนการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

3.รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม ที่กระทําโดยผูประกอบอาชีพเกี่ยว
กับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงิน
ทุนที่ไดรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 16 หมายถึง รายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

4.รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น นอกเหนือไปจาก
รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ทั้ง
นี้เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎกระทรวงกําหนด(มาตรา 48 วรรคสาม) ไดแก รายงาน
การทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย เชน พนักงานสอบ
สวนไดสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงินแหงหนึ่งพบวามีการ
ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินในบัญชีหนึ่ง มีความสลับซับซอนผิดไปจากการโอนเงินเขา-ออกใน
บัญชีทั่วๆ ไป ในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ หรือสอบสวนพบวา การโอนเงินในบัญชีดัง
กลาวมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพยของผูบริหารสถาบันการเงิน จึง
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือการที่ประชาชนใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินตามมาตรา 25(4) เปนตน อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวตองเปนไปตามหลัก
เกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
 

เมื่อไดรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามแนวทางดังกลาวขางตน 
คณะกรรมการธุรกรรมจะทําหนาที่ตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรือทรัพย
สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามที่รายงานมานั้น และหากคณะกรรมการธุรกรรมมีเหตุอันควร
เชื่อวาอาจจะมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดทีเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด คณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมี
กําหนดไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีจําเปนเรงดวนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปกอนได 
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การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา 48 เปนการใชอํานาจของคณะกรรมการธุร

กรรมหรือเลขาธิการ เปนขั้นตอนกอนที่พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตามมาตรา 49 ถาพนักงานอัยการไดยื่นคํารอง
ตามมาตรา 49 แลว หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเลขาธิการจะตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาล ใหศาลมี
คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการจะใชอํานาจของตนสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยสินไมได 
 

ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามมาตรา 48 วรรค
หนึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไวดังนี้ 
 

1.เมื่อสํานักงานไดรับรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
แลว ใหทําการตรวจสอบเบื้องตน ถาปรากฏวาการทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการ
โอนจําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ใหสํานักงานเสนอเรื่องใหคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่ว
คราวมีกําหนดไมเกิน เกาสิบวัน ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบเหตุเชนนั้น 
 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถาเห็นวาเรื่องที่เสนอมายังไมเพียงพอ
ที่จะพิจารณาสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแลว
รายงานใหทราบก็ได 
 

2.ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาเรื่องที่เสนอมาตามขอ 1 สามารถสงเรื่อง
ใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินไดเพียง
แตยังขาดหลักฐานบางประการที่จะทําใหเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินหรือจะมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อใหไดมา
ซึ่งหลักฐานดังกลาว 
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3.ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเรื่องใหเลขาธิการดําเนินการสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นตก
เปนของแผนดินโดยเร็ว 
 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 เกิดขึ้น เชน นาย ก. คายาเสพติด ไดเงินจํานวนสิบลาน
บาท ถึงแมยังไมมีการจัดกุมดําเนินคดีหรือยังไมไดแจงความรองทุกขเนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจยัง
ไมทราบแตมีพลเมองดีแจงเบาะแสการกระทําความผิดของ นาย ก. ใหทางสํานักงานทราบกรณี
เชนนี้ก็สามารถดําเนินการกับเงินจํานวนสิบลานบาทนั้นได เพราะเงินสิบลานบาทเปนทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธิการสามารถสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นตกเปนของแผนดินตามมาตรา 49
ได 
 

อนึ่งคําวาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไมจําเปนตองเปนเฉพาะทรัพย
สินที่คดีความผิดมูลฐานถึงที่สุดแลววาเปนความผิดกอนเทานั้น เปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐานซึ่งคดีถึงแมวาจะยังไมถึงที่สุด หากในการตรวจสอบรายงานและขอมูล
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาพฤติการณเขาขายตามมาตรา 48 หรือมาตรา 
49คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการก็สามารถเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจไวได เพราะใน
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินเปนคนละขั้นตอนกับการดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินจึงไม
จําเปนตองรอใหมีการดําเนินคดีในความผิดมูลฐานถึงที่สุดกอน บทบัญญัติของมาตรา 48 ไดเปด
กวางใหกระทําได เนื่องจากกฎหมายบัญญัติแตเพียงวา ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยว
กับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวได 
ทั้งนี้เพราะจะรอใหคดีความผิดมูลฐานถึงที่สุดกอนจะไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่วางไว 



บทที่  3 
 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของกฎหมายฟอกเงิน 
และกฎหมายที่เกี่ยวของของตางประเทศ 

 
 
   เนื่องดวยความรุนแรงของปญหาและผลกระทบของอาชญากรรมรายแรงและการ
ฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมเหลานั้น ทําใหทั่วโลกตระหนักในความสําคัญที่ประเทศตาง ๆ 
จะตองรวมมือกันพัฒนาวิธีการเพื่อตอตานการฟอกเงิน  ทําใหพัฒนาการในการตอสูกับอาชญา
กรรมประเภทนี้กาวหนาไปรวดเร็วเชนกัน1 
 
  การนําความรูและประสบการณของประเทศอื่นๆ ที่ไดจากการตอสูกับการฟอก
เงินมาประยุกตใชกับสถานการณ หรือสภาพแวดลอมของประเทศไทยเปนสิ่งจําเปน เนื่องจาก
อาชญากรรมการฟอกเงินมีลักษณะพิเศษที่ตองอาศัยการรวมมือประสานงานกับตางประเทศ ใน
การปองกันและปราบปรามอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  จะเห็นไดวาในข้ันตอนการยกรางพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  อันเปนกฎหมายหลักของประเทศไทยใน
เร่ืองนี้  จึงไดอางอิงหลักเกณฑมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกันในอารยประเทศดวย2 
 
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
  การฟอกเงินเปนปญหาที่รายแรงในสหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกาจึงไดทําการตอสูกับ
ปญหาการฟอกเงินทั้งในประเทศและตางประเทศอยางแข็งขัน  ไดพัฒนาแผนการ มาตรการ และ
ยุทธวิธีในการปองกันและตรวจสอบการฟอกเงินมาโดยตลอด  เพื่อไมใหธนาคารและสถาบันการ 
 
 

                                                                                 
1  นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : Translators - at - Law. Com, 2543), หนา 57. 
2  วีระพงษ  บุญโญภาส,  “จําเปนเพียงใดที่ประเทศไทยจะตองมีกฎหมายปราบ

ปรามการฟอกเงิน,” ใน รวมบทความและสาระนารูเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, (กรุงเทพฯ : 
กองนิติการ สํานักงาน ป.ป.ส. (ผูรวบรวม), พิมพคร้ังที่ 2, ตุลาคม 2542), หนา 32. 
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เงิน รวมทั้งธุรกิจตาง ๆ ตกเปนเครื่องมือของอาชญากรรมนักฟอกเงิน มีการดําเนินการอยางจริงจัง
เกี่ยวกับคดีการฟอกเงินและการละเมิดขอบังคับในการรายงานธุรกรรมที่กฎหมายกําหนด 
 

3.1.1 Bank Secrecy Act 1970 (BSA) 
 
    ในตอนตนทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกามีปญหาการหลบเลี่ยงภาษี การละเมิด
กฎหมายหลักทรัพยและอาชญากรรมอื่นซึ่งใชสถาบันการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศใน
การฟอกเงินที่ไดมาของตน  จึงไดบัญญัติกฎหมายวาดวยความลับทางธนาคาร (BSA) ข้ึนมา  
และใหอํานาจกระทรวงการคลังในการออกกฎซึ่งบังคับใหสถาบันการเงินและผูที่เกี่ยวของตองจัด
ทํารายงานและเก็บรักษาขอมูล เรียกวา BSA Regulations การบังคับใหรายงานและเก็บรักษาขอ
มูลดังกลาวก็เพื่อวัตถุประสงคในการสรางรองรอยทางเอกสาร (Paper Trail) หรือรองรอยทางการ
เงิน (Money Trail) เพื่อติดตามเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายไปหาตนตอของผูกระทําผิด3 
 

กฎหมาย Bank Secrecy Act ไดกําหนดมาตรการการติดตามการฟอกเงินผาน
ทางสถาบันการเงิน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

1. การแสดงตนของลูกคา  กําหนดใหสถาบันการเงินตองรูจักลูกคาที่มาติดตอ
ทําธุรกรรมกัน หรือผานสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินมีหนาที่จัดใหลูกคาแสดงตนและที่อยูที่
แทจริง ไมอนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยมีการใชชื่อปลอมหรือใชนามแฝง 

2. การจัดทําและเก็บรักษาบันทึก  กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําและเก็บ
รักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไวเปนเวลา 5 ป ซึ่งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เปนไปตามรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกําหนด (31 U.S.C. มาตรา 5318 (3)) 

3. การรายงาน  กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลธรรมดา
รายงานขอมูลทางการเงินประเภทตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ ไดแก 
 

(1) กําหนดใหสถาบันการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ
การจายเงิน การรับเงิน การโอนเงิน (หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

                                                                                 
3  นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฎิบัติ, หนา 59 - 60 
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การคลังกําหนด) ซึ่งมีจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด คือ เกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป (31 
U.S.C. มาตรา 5313 (a)) 

 
การรายงานใหใชแบบรายงาน IRS Form 4789, Currency Transaction      

Report (CTR) หรือรายงานการทําธุรกรรมเงินสด โดยใหสถาบันการเงินเปนผูรายงานตอกรม
สรรพากร (Internal Revenue Service/ IRS) หากมีการทําธุรกรรมเงินสด 

 
(2) กําหนดใหบุคคลใด หรือตัวแทน หรือผูรับฝากเงิน รายงานการนําเงิน

หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีจํานวนเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไปเขามาหรือออกนอกสหรัฐ 
(31 U.S.C. มาตรา 5316) 

 
การรายงานให ใชแบบรายงาน  Custom Form 4790, Currency or 

Monetary Instrument Report (CMIR) ห รื อ  Report of International Transportation of 
Currency or Monetary Instruments หรือรายงานเงินสดหรือตราสารการเงิน โดยกําหนดให
บุคคลหรือสถาบันการเงินยื่นรายงานตอหนวยงานศุลกากร 

 
 ขอมู ล ในแบบ  CMIR ถึ ง เป นถ อยคํ าที่ ได สาบานแล ว  (a sworn 

statement) บุคคลที่กรอกแบบรายงานตองลงชื่อรับรอง การใหขอมูลเท็จมีความผิดฐานใหการ
เท็จ และมีความผิดตามกฎหมายอื่นของสหรัฐอเมริกาอีกดวย4 

     
(3) กําหนดใหประชาชนสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือ

ผูที่อยูในสหรัฐอเมริกา และประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริการายงานธุรกรรม หรือความสัมพันธที่มี
ตอสถาบันการเงินตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด (31 
U.S.C. มาตรา 5314 (a))5  
 

                                                                                 
4   เมธี  กุศลสราง, “กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและ

ภาระหนาที่ของสถาบันการเงิน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 89. 

5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 89. 
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(4) ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหสถาบันการเงิน 
รวมทั้งผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของสถาบันการเงินใด รายงานธุรกรรมที่นาสงสัยวา
จะเกี่ยวของกับการละเมิดกฎหมาย (31 U.S.C. มาตรา 5314 (g))6 

 
 การรายงานใหใชแบบรายงาน Suspicious Activity Report (SAR) หรือ

การรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย โดยกําหนดใหยื่นรายงานตอ Financial Crimes 
Enforcement Network (Fin CEN) 

 
(5) กําหนดใหมีการกระจายขอมูลทางการเงิน โดยใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังมีอํานาจในการกระจายขอมูลรายงานประเภทตางๆ ใหกับหนวยอื่นๆ เพื่อใชใน
การสืบสวนดําเนินคดีอาญา และคดีภาษีอากร  ขอมูลที่ไดรับนี้จะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ  
และเปดเผยใหกับบุคคลที่นําไปใชในทางราชการเกี่ยวกับการสืบสวนดําเนินคดี (31 U.S.C. 
มาตรา 5319)7 
 

(6) กําหนดใหธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในขอปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดใหลูกคาแสดงตน การจัดทําบันทึกการรายงานขอมูลทาง
การเงิน รวมทั้งการใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลตางๆ 8 
 

(7) มีบทกําหนดโทษผูฝาฝนกฎหมายทั้งทางแพงและอาญา9 
 

3.1.2 Money Laundering Control Act of 1986 (MCLA)  
 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1986 สหรัฐอเมริกาไดประกาศใชกฎหมาย Anti - 
Drug Abuse Act of 1986 สวน H ของตอน 1 ของกฎหมายดังกลาวเปนที่ รูจักกันในนามวา 

                                                                                 
6 เร่ืองเดียวกัน, หนา 89. 
7 ปาริชาติ มุสิกะปาน, “มาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : 

ศึกษากรณีเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือขายอินเตอรเนตกับการฟอกเงิน” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 80. 

8 เร่ืองเดียวกัน, หนา 80. 
9 เร่ืองเดียวกัน, หนา 80. 
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“กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน” (Money Laundering Control Act of 1986 หรือ MCLA) โดยมี
วัตถุประสงคที่จะใหเปนกฎหมายกําหนดความผิดมูลฐานเพื่อควบคุมการฟอกเงิน10  โดยการฟอก
เงินตองเปนการกระทําที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้11 
 

1. การกระทําโดยเจตนาเพื่อชวยเหลือ (Assisting) ในการฟอกเงินที่ไดจากการ
ประกอบอาชญากรรม หรือ 

2. เจตนากระทําธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการจงใจละเลยไมกระทําการ (Willfully 
Blind) เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพยสินที่ไดมา
จากอาชญากรรม หรือ 

3. เจตนาหลบเลี่ยงไมปฎิบัติตามหนาที่ (Structuring) ในการรายงานการทําธุร
กรรม 
 

ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตาม MCLA แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ12 
 

1. การฟอกเงินที่ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน  (Financial Transaction) คือ 
ความผิดในการพยายามทําธุรกรรมโดยใชเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูล
ฐานที่ ระบุ  (Predicate Crimes) หรือจากการกระทําความผิดกฎหมายตามที่ ระบุ เฉพาะ 
(Specified Unlawful Activity) ซึ่งปจจุบันมีประมาณ 200 ฐานความผิด 

2. การผานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกาโดยไมแจงรายการตราสารการเงิน เปน
ความผิดในการพยายามเคลื่อนยายเงินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานขามเขตแดนสหรัฐ
อเมริกา 

3. การฟอกเงินโดยปฎิบัติการของเจาหนาที่เพื่อหลอกลวงนักฟอกเงิน หรือที่
เรียกวา Sting Operation ซึ่งคลายคลึงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมประเภทแรก แตมีขอแตก
ตางกัน คือเงินหรือทรัพยสินไมจําเปนตองมาจากความผิดมูลฐานจริงๆ  แตเปนเงินหรือทรัพยสินที่
เจา 
 

                                                                                 
10 เร่ืองเดียวกัน, หนา 81. 
11 นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฎิบัติ, หนา 61. 
12 เร่ืองเดียวกัน, หนา 61. 
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หนาที่ใชลอนักฟอกเงิน  โดยแสดงใหเห็น     และผูกระทําเชื่อวาจะทําธุรกรรม ไดมาจากการ
กระทําความผิดมูลฐาน 
 
3.2 ประเทศอังกฤษ 
 
   ประเทศอังกฤษเปนศูนยกลางทางการเงินที่ใหญที่สุดในโลก  โดยเฉพาะกรุงลอนดอนซี่ง
เปนศูนยกลางตลาดหุนที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก  รอยละ 40 ของกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นที่มหานครแหงนี้ ธนาคาร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยของโลกลวน
แลวแตมีสาขา หรือสํานักงานผูแทนแหงหนึ่งที่นี่  นอกจากนี้กรุงลอนดอนยังมีอุตสาหกรรมการ
ประกันภัยที่ใหญและหลากหลายดวย  รวมทั้งหมดแลว  อังกฤษจึงเปนผูใหบริการตามความ
ตองการของทั้งโลก และเปนศูนยกลางชั้นนําในการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน13 
 
   ดวยเหตุผลขางตน ประเทศอังกฤษจึงเปนเปาหมายที่ดึงดูดใจของนักฟอกเงิน เพราะ
ตลาดทางการเงินของลอนดอนมีมิติทั้งดานกวางและลึก  และเปดกวาง  ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการฟอกเงินในทุกขั้นตอนของอาชญากร  หนวยงานรัฐของอังกฤษไดตระหนักวา ตลาดทางการ
เงินของลอนดอนมีความสําคัญยิ่ง  ทั้งแกเศรษฐกิจของอังกฤษและแกตลาดการเงินของโลก14  
ประเทศอังกฤษจึงไดมีการออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 
 

3.2.1 The Drug Trafficking Offenses Act 1986 (DTOA) 
 
    กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหสามารถรับผลประโยชน (Benefit) 
จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งเริ่มคํานวณตั้งแตเมื่อศาลมีคําพิพากษายอนหลังไป 
6 ป  โดยอาศัยวิธีคํานวณตามราคา (Confiscated by Value) คือ ใหชําระเปนตัวเงิน  หากไมมีก็
ดําเนินการริบทรัพยสินทั้งหลายที่มีอยูภายใน 10 ป15 
                                                                                 

13 นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 
และแนวทางปฎิบัติ, หนา 68. 

14 เร่ืองเดียวกัน, หนา 69. 
15 ชัยวัฒน  บางตระกูล, “อํานาจหนาที่ของสํานักงานบริหารขอมูลตามราง

กฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน“ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539), หนา 82. 
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      นอกจากนี้กฎหมาย DTOA กําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่รายงานธุรกรรมที่
นาสงสัยวาจะเกี่ยวของกับการคายาเสพติดตอหนวยงานของรัฐ  โดยกฎหมาย DTOA ยังใหความ
คุมครองแกสถาบันการเงินไมตองรับผิดในการเปดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐ (มาตรา 24)  
และยังมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมตอตานการฟอกเงิน (Joint Money Laundering Working 
Group) เพื่อพัฒนาแนวทางสําหรับสถาบันการเงินในการบงชี้ธุรกรรมที่นาสงสัย16 
 

3.2.2 Money Laundering Regulations 199317 
 
    กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหสถาบันการเงินเกือบทั้งหมด และบุคคลอื่นบางกรณี  
ตองจัดตั้งระบบเพื่อตอตานการฟอกเงิน  การฝาฝนระเบียบนี้โดยการไมจัดตั้งและดูแลกระบวน
การในการตอตานการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา ไมวาจะมีการฟอกเงินจริง ๆ เกิดขึ้นใน
สถาบันการเงินนั้นหรือไมก็ตาม 
 
     หนาที่ในการตอตานการฟอกเงิน ซึ่งสถาบันการเงินและผูมีหนาที่อ่ืน ๆ ไดแก 
 

1. การบงชี้และการพิสูจนตัวตนของลูกคา (Identification and Verification) ได
แก การสามารถระบุตัวตนของลูกคาและผูซึ่งลูกคาทําธุรกรรมดวยได 

2. การตรวจสอบธุรกรรม (Transaction examination) ไดแก การฝกอบรมให
พนักงานแยกแยะและจัดการกับธุรกรรมซึ่งอาจปรากฎเปนการฟอกเงินได 

3. การเก็บรักษาขอมูล (Record Keeping) ไดแก การเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวกับ
การบงชี้ตัวตนของลูกคา และขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกคา โดยตองเก็บรักษาไว 5 ป 

4. การรายงาน (Reporting) ไดแกการรายงานภายในเกี่ยวกับการบงชี้ตัวตน
ของลูกคา และความรูหรือความสงสัยวามีการฟอกเงิน ตอพนักงานดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
ของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งเรียกวา Money Laundering Compliance Officer (MLCO) ซึ่ง MLCO 
จะพิจารณาและรายงานแกหนวยงานกลาง (National Crime Intelligence Services หรือ NCIS) 

                                                                                 
16  เมธี กุศลสราง, กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาท

และภาระหนาที่ของสถาบันการเงิน, หนา 81. 
17 นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฎิบัติ, หนา 70-71. 
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ทราบตอไป  อยางไรก็ตาม การรายงานแกหนวยงานกลางดังกลาว ในกรณีของประเทศอังกฤษไม
ถือเปนการบังคับใหตองกระทําแตอยางใด (Voluntary Notification) 

5. การใหความรูและฝกอบรม  (Education and training) ไดแก การใหการ
ศึกษาและฝกอบรมโดยเฉพาะแกพนักงานของสถาบันการเงิน ซึ่งตองดําเนินการกับธุรกรรมการ
เงินใหรูถึงการตอตานการฟอกเงิน 
 
3.3 ประเทศออสเตรเลีย 
 
   ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีศูนยกลางทางการเงินที่เจริญกาวหนาประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยเฉพาะโครงสรางขอบเขตทางการเงินและสภาพภูมิศาสตรเอื้ออํานวยตอกิจกรรมที่ผู
กระทําความผิดมักนําเงินที่ไดจากการกระทําความผิด และเพื่อหาผลประโยชนเพิ่มข้ึน ดวยเหตุนี้
รัฐบาลออสเตรเลียจึงไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อ
ใชบังคับ รวมทั้งใหมีอํานาจในการปราบปรามการคาเฮโรอีน การคาของเถื่อน องคกรยาเสพติดซึ่ง
มาจากจีนเขาสูออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา18  ทั้งนี้ไดมีการออกกฎหมาย Custom Act ข้ึนเปน
ฉบับแรกเมื่อป ค.ศ. 1901 และประเทศออสเตรเลียยังไดพัฒนาใหเปนประเทศที่ผูนําเปนตัวอยาง
ในการที่จะควบคุมการแพรหลายของการฟอกเงินไปยังประเทศตางๆ โดยการออกกฎหมายผาน
ทั้งกฎหมายภายในประเทศ และผานทางรัฐบาลออสเตรเลีย ทั้งนี้ ไดเขาเปนสมาชิกขององคกร 
FAIF และยังไดใหสัตยาบันตอการประชุมยาเสพติดขององคการสหประชาชาติ (UN Narcotics 
Convention) ในป ค.ศ. 1992 รวมทั้งไดรวมมือกับองคกรระหวางประเทศตางๆ อีกหลายองคกร 
ซึ่งในป ค.ศ. 1987 ประเทศออสเตรเลียไดผานกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (The 
Proceeds of Crime Act) ซึ่งทําใหเปนประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายยึดทรัพยประกาศใช และ
ทําใหการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเปนความผิดอาญา19 
 
  การบังคับใหมีการรายงานการทําธุรกรรมเงินสดปริมาณมาก และธุรกรรมเงินสดที่นา
สงสัย ผนวกกับการบัญญัติกฎหมายใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา และการริบทรัพยสินที่ได

                                                                                 
18  Fletcher N. Baldwin, Jr. And Robert J. Munro, Money Laundering 

Asset Forfeiture and International Financial Crimes (Oceana Publication, Inc. 1993), p.3. 
19  Ibid., p.3. 
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มาจากอาชญากรรม ทําใหประเทศออสเตรเลียไดชื่อวามีระบบปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินที่เขมแข็งที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง20 
 

3.3.1 Financial Transaction Report Act 1988 (The FTR Act)  
 
   กฎหมายฉบับนี้เดิมเรียกวา The Cash Transaction Report Act 1988 มีผลใช
บังคับเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1988 โดยมีวัตถุประสงคและหลักการคลอบคลุมถึงธุรกรรม
เกี่ยวกับการเงินทุกประเภท  ไมจํากัดเฉพาะทรัพยสินในลักษณะที่เปนเงินสดเทานั้น21  และมี
เจตนารมยเพื่อเปนเครื่องมือแกเจาหนาที่ของรัฐในการสืบสวน สอบสวนการกระทําความผิดตางๆ 
เชน การหลีกเลี่ยงภาษี การกระทําความผิดตามกฎหมายหุนสวนบริษัท การฟอกเงินจากการคา
ยาเสพติด และจากองคกรอาชญากรรมเปนตน และไดเปลี่ยนชื่อจาก Cash Transaction Report 
Act 1988 (CTR ACT) มาเปน The Financial Transaction Report Act 1988 (FTR ACT)  เนื่อง
จากมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย โดยกําหนดใหธนาคาร หรือสถาบันการเงินมีหนาที่
รายงานคําสั่งการโอนเงินระหวางประเทศ 
 
    มาตรการติดตามการโยกยายเงินผานธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
FTR ACT มีดังนี้22 
 

1. การแสดงตนของลูกคา กฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินตองรู
จักลูกคาที่มาติดตอทําธุรกรรม ผูประกอบธุรกิจดานการเงินมีหนาที่จัดใหลูกคาแสดงตนและที่อยู
ที่แทจริง โดยลูกคาตองแสดงหลักฐานทางทะเบียนตอผูประกอบธุรกิจดานการเงิน ลูกคาจะตอง
กรอกขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวที่จําเปนเพื่อใหทราบวาเปนใคร อยูที่ไหน เลขประจําตัวอะไร 
นอกจากนี้ผูประกอบธุรกิจดานการเงินมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองในการเปดบัญชีของลูกคา 
(มาตรา 20 และมาตรา 21) นอกจากนี้ กฎหมายยังหามการเปดบัญชี หรือการติดตอธุรกิจกับผู
ประกอบธุรกิจดานการเงินโดยใชชื่อปลอม ซึ่งหากมีการฝาฝนมีความผิดทางอาญา (มาตรา 24) 

                                                                                 
20 นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฎิบัติ, หนา 62. 
21 AUSTRAC 1992 : 6 
22 ปาริชาติ มุสิกะปาน, “มาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : 

ศึกษากรณีเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือขายอินเตอรเนตกับการฟอกเงิน”), หนา 67-70. 
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2. การจัดทําและเก็บรักษาบันทึก  กฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการ
เงินจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการติดตอธุรกรรมกับลูกคา  นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดาน
การเงินเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงิน และหลักฐานตางๆ ตลอดจนสําเนาบันทึกดังกลาวไว
เปนเวลา 7 ป (มาตรา 23) 
 

ในกรณีที่บุคคลใดใชชื่อเฉพาะ ในการติดตอกับผูประกอบธุรกิจดานการเงิน
วายังมีชื่ออ่ืนอีก หรือชื่อที่รูกันทั่วไป  ผูประกอบธุรกิจดานการเงินมีหนาที่บันทึกเกี่ยวกับการเปด
เผยดังกลาว และสงสําเนาบันทึกนั้นใหหนวยงานของรัฐ (มาตรา 24 (5)) 

 
3. การรายงาน 
  
3.1 รายงานธุ รกรรม เงินสดที่ สํ าคัญ  (Significant Cash Transaction 

Report - SCTRs) โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินรายงานการทําธุรกรรมเงินสดทั้งใน
และนอกสถาบันการเงิน ที่มีจํานวนตั้งแต 10,000 เหรียญขึ้นไป (มาตรา 7) 
  

3.2 รายงานการโอนเงินตราตางประเทศ (International Currency Transfer 
Report - ICTRs) โดยกําหนดใหบุคคลใดๆ รายงานการโอนเงินเขามาหรือออกนอกประเทศ ที่มี
จํานวนตั้งแต 5,000 เหรียญขึ้นไป (มาตรา 15) 
  

3.3 รายงานธุรกรรมที่นาสงสัย (Suspect Transaction Reports - SUSTRs) 
โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินรายงานธุรกรรมที่นาสงสัยแก AUSTRAC ซึ่งมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาธุรกรรมนั้นอาจจะเกี่ยวของกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือการกระทําผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ (มาตรา 16) 
 

3.4 รายงานคํ าสั่ งการโอนเงินระหวางประเทศ  (International Funds 
Transfer Instructions - IFTIS) โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินรายงานคําสั่งการโอน
เงินระหวางประเทศเขามา หรือออกนอกประเทศออสเตรเลีย (มาตรา 17 B) 
  

3.5 รายงานเกี่ยวกับผูเปดบัญชีเงินฝากใหม ซึ่งมีขอหามในการเปดบัญชี
โดยไมใชชื่อจริง รวมทั้งมีขอกําหนดเรื่องการพิสูจนความถูกตองในการเปดบัญชี  หรือในการเพิ่ม
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ชื่อ หรือลายมือในบัญชี โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดานการเงินตองรับผิดชอบตรวจสอบความ
ถูกตองในการเปดบัญชี และการดําเนินการของบัญชีนั้น (มาตรา 24) 
 

4. การฝกอบรมเจาหนาที่  ผูประกอบธุรกิจดานการเงิน หรือสถาบันการเงิน มี
หนาที่จัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความชํานาญในการตรวจสอบความถูกตองของการเปดบัญชีของ
ลูกคา รวมทั้งตรวจสอบธุรกรรมที่นาสงสัยเพื่อรายงานให AUSTRAC ทราบ  ตลอดจนมีเจาหนาที่
ฝกอบรมใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจในขอปฎิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อปองกันการใชธนาคาร หรือสถาบันการเงินในการปกปดหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่
ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ในสวนของการรายงาน AUSTRAC ซึ่งเปนหนวยงาน
ของรัฐบาลที่เปนศูนยกลางในการจัดระบบขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งตั้งขึ้นภายใต 
Financial Transaction Reports Act (FTR Act)23  ไดจัดทําระบบที่ใชในการปฎิบัติงานในดาน
การจัดสงขอมูลการรายงานธุรกรรม ไดแก Electronic Data Delivery System (EDDS) และการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชระบบ Compliance Assistance (COMPASS) ซึ่งใชในการจัดระบบฐานขอ
มูลที่ไดจากการรายงานธุรกรรม เพื่อนํามาสูกระบวนการวิเคราะหและประเมินผลธุรกรรมตางๆ 
หากเปนธุรกรรมที่เขาขายวาจะเกี่ยวของกับการฟอกเงิน ก็สามารถนําขอมูลดังกลาวเขาสูกระบวน
การเพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนการสงขอมูลนั้นจะสามารถสงผานระบบ Internet มาสู 
AUSTRAC ได โดยที่ไมมีความจําเปนตองติดตั้งระบบการสงขอมูลโดยตรง ดังนั้น จึงไมตองใชงบ
ประมาณจํานวนมาก และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกสถาบันการเงินดวยเชนกัน ซึ่งระบบ
การปฏิบัติงานสรุปไดดังนี้ 
 

1. กรณีการรายงานธุรกรรมตามวงเงินขั้นต่ําที่กําหนด  (Significant Cash 
Transaction Reports : SCTRs) 
 

 
 
 

                                                                                 
23  เอกสารประกอบการสัมมนา เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายฟอกเงินของ

ประเทศออสเตรเลีย ณ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2542. 
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2. กรณี การรายงานธุรกรรมที่ น าสงสัย  (Suspect Transaction Reports : 
SUSTRs) 

 

 
  

 
 
 

3. ระบบที่ใชในการตรวจสอบธุรกรรมที่นาสงสัย (Screen IT System) เปน
ระบบพื้นฐานที่ใชในการแบงแยกธุรกรรม หรือกิจกรรมทางการเงินที่นาสงสัย โดยประมวลผลจาก
ขอมูลที่ไดจากการรายงานธุรกรรมซึ่ง AUSTRAC ไดรวบรวมไว  แลวนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลที่ได
จากหนวยงานอื่น เพื่อการสอบสวนสืบสวน หากมีความเกี่ยวของกับการกระทําผิดฐานฟอกเงินก็
สามารถดําเนินการทางกฎหมายไดตอไป ซึ่งขั้นตอนในการปฎิบัติสรุปไดดังนี้ 
 

 
 
 

  
 



 123

 
 

 
 

 
3.4 ฮองกง24 
 
   ฮองกงเปนอีกประเทศหนึ่งซึ่งไดชื่อวาเปนศูนยกลางการเงินซึ่งใชในการฟอกเงินของนักคา
ยาเสพติดทั้งในระบบและนอกระบบธนาคาร ทําใหฮองกงตระหนักในความสําคัญที่จะตองรักษา

                                                                                 
24 ชัยนันท แสงปุตตะ, “กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 45-53. 
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ชื่อเสียงทางการเงิน และตื่นตัวดําเนินการรวมมือกับตางประเทศใรความพยายามเพื่อตอสูกับ
ปญหาการฟอกเงิน25 
   กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในชวงที่เกาะฮองกงยังคงเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษนั้น ไดมีความเจริญรุงเรืองในการเปนผูนําศูนยกลางทางการเงิน
ดวยนโยบายของรัฐซึ่งไดเขาแทรกแซงที่ละเล็กทีละนอย เกี่ยวกับการติดตอทางการเงินและธุรกิจ 
ซึ่งเกาะฮองกงนี้เปนแหลงการลงทุนทางธุรกิจ และทําใหมีอาชญากรรมทางการเงินเกิดขึ้นมาก
มายในการดําเนินการนําเงินที่ผิดกฎหมาย (The amount of “black” or illegal money) ผานทาง
เกาะฮองกง  โดยกอนป ค.ศ. 1989 ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือตอตานการฟอกเงินออกมาแต
อยางใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1989 ฮองกงไดออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปราม
การฟอกเงินขึ้นมาฉบับแรก เรียกวา กฎหมายวาดวยการลักลอบคายาเสพติด (ริบทรัพยสิน) ค.ศ. 
1989 (Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 1989 ห รือ  DTRPO) ซึ่ ง วั ต ถุ
ประสงคของกฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อใหอํานาจรัฐในการติดตามและริบทรัพยสินที่ไดมาจากการลัก
ลอบคายาเสพติด และเพื่อกําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนผูอ่ืนในการปกปดทรัพยสิน
ที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพติด และเพื่อกําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนผูอ่ืนใน
การปกปดทรัพยสินที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพติด (ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน) 
 

3.4.1 Organized and Services Crimes Ordinance 1995 
 
    จะเห็นไดวา ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคายาเสพติดเปนความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฮองกง ซึ่งไดปรากฏขึ้นเปนกฎหมายฉบับแรกโดยไมมีการบัญญัติความผิดอื่นๆ ที่มีโทษ
ทางอาญาแตอยางใด โดยเฉพาะกฎหมาย DTRPO นี้ ไดเนนในเรื่องของการปราบปรามการคายา
เสพติดเทานั้น26 ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1994 ฮองกงไดออกกฎหมายเพิ่มในความผิดเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน โดยรวมความผิดที่เกี่ยวกับการกระทําที่อาจถูกฟองรองดําเนินคดีได ซึ่งรวมไปถึงการ
กระทําอาชญากรรมเกือบทั้งหมด โดยตอมาไดมีการออกกฎหมายซึ่งเรียกวา กฎหมายวาดวยองค
กรอาชญากรรมและอาชญากรรมรายแรง  ค .ศ . 1995 (Organized and Serious Crimes 
Ordinance 1995) และไดเร่ิมใชบังคับต้ังแตวันที่ 2 ธันวาคม 1994 เปนตนมา ตามกฎหมายฉบับ

                                                                                 
25 นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 

และแนวทางปฏิบัติ, หนา 80. 
26 Seow lain, How Hongkong combats money  laundering, International 

Commercial Litigation, Manetary Authority of Hongkong, July/August 1996. 
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นี้ มีบางสวนของบางมาตราอื่นๆ ไดมีการใชบังคับต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 1995 ซึ่งกฎหมายฉบับ
นี้ไดมีวัตถุประสงคคือ 
 

1. เพื่อเพิ่มอํานาจสืบสวนสอบสวนการกระทําอันเปนองคกรอาชญากรรม และ
ความผิดอื่นที่รายแรง 

2. เพื่อใหอํานาจริบทรัพยสินที่ไดมาจาการกระทําความผิดอาญา 
3. เพื่อกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดบางประเภท และ 
4. เพื่อกําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทําการชวยเหลือผูอ่ืนในการปกปด

ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา (ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดอาญา) 
 

ทั้งนี้ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินบัญญัติไวในมาตรา 25 และความผิดเกี่ยวกับ
การรายงานธุรกรรมที่ตองสงสัย บัญญัติไวในมาตรา 25 A 
 

มาตรา 25 การกระทําการเกี่ยวของกับทรัพยสินซึ่งตนรู หรือมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด 
 

(1) ภายใตบังคับแหงมาตรา 25 A ผูที่กระทําการเกี่ยวของกับทรัพยสินโดยรู 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ไมวาทั้งหมดหรือเพียงบาง
สวน ผูนั้นกระทําความผิดตามมาตรานี้ 

(2) ในการพิจารณาความผิดตามอนุมาตรา (1) ใหจําเลยมีหนาที่พิสูจนวา 
(a) ตนตั้งใจที่จะเปดเผยแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจในเรื่องที่ตนรูหรือมีเหตุ

สงสัย หรือในเรื่องที่ระบุไวในมาตรา 25 A (1) ซึ่งมีสวนสัมพันธกับการกระทําที่ฝาฝนตาม
อนุมาตรา (1) และ 

(b) มีเหตุผลอันสมควรที่ไมอาจเปดเผยตามมาตรา 25 A (2) ได 
(3) ผูกระทําความผิดตามอนุมาตรา (1) ตองระวางโทษ 

(a) ในคดีที่คณะลูกขุนวินิจฉัยปรับ 5,000,000 ดอลลารฮองกง และจํา
คุก 14 ป 

(b) ในคดีที่ไมมีคณะลูกขุนวินิจฉัยปรับ 500,000 ดอลลารฮองกง และ
จําคุก 3 ป 
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การกระทําที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน  หมายความถึง 
 

1. การรับหรือไดมาซึ่งทรัพยสิน 
2. การปกปดหรืออําพรางทรัพยสิน (ไมวาโดยการซอนเรนหรืออําพรางลักษณะ

ที่แทจริง แหลงที่มา แหลงที่ต้ัง การจําหนาย การยักยาย หรือการไดซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับทรัพยสิน) 

3. การจําหนายหรือแปรสภาพทรัพยสิน 
4. การนําทรัพยสินเขาหรือออกนอกฮองกง หรือ 
5. การใชทรัพยสินค้ําประกันการกูยืมเงิน หรือใชเปนทรัพยประกัน (ไมวาโดย

การจํานอง จํานํา หรือโดยทางอื่น) 
 

การรายงานธุรกรรมที่ตองสงสัย 
 

มาตรา 25 A การเปดเผยในเรื่องที่ตนรูหรือมีเหตุสงสัยวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพย
สินที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพติด หรือไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการลักลอบคายาเสพติด 
 

(1) ในกรณีที่ผูใดไดรู หรือมีเหตุสงสัยวาทรัพยสินรายใด 
(a) เปนทรัพยสินที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพติดทั้งหมดหรือบาง

สวน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ 
(b) ไดใชในการลักลอบคายาเสพติด หรือ 
(c) มีไวเพื่อใชในการลักลอบคายาเสพติด ผูนั้นจะตองเปดเผยแกเจา

หนาที่ผูมีอํานาจในเรื่องที่ตนรูหรือมีเหตุสงสัย พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนในทันทีที่ถึงเวลาอันสม
ควร 

(2) ผูที่ไดเปดเผยตามอนุมาตรา (1) หากกระทําการใดๆ อันฝาฝนมาตรา 25 
(1) (ไมวากอนหรือภายหลังการเปดเผย) ผูนั้นจะไมมีความผิดตามมาตรา 25 (1) หาก 

(a) การเปดเผยไดกระทํากอนหนาที่ผูนั้นจะกระทําการดังกลาวโดยเจา
หนาที่ผูมีอํานาจไดใหความยินยอมแลว หรือ 

(b) การเปดเผยไดกระทํา 
(i) ภายหลังที่ผูนั้นไดกระทําการดังกลาว 
(ii) โดยความประสงคของผูนั้นเอง และ 
(iii) ในทันทีที่ถึงเวลาอันสมควร 
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(3) การเปดเผยตามอนุมาตรา (1) 
(a) จะไมถือวาเปนการฝาฝนขอหามในการเปดเผยขอมูลซึ่งกําหนดไว

ในสัญญา ขอบังคับใดๆ กฎวิชาชีพ หรือขอบัญญัติอยางอื่น 
(b) จะไมทําใหผูเปดเผยตองรับผิดชอบในความเสียหายใด อันเกิดขึ้น

จาก 
(i) การเปดเผย หรือ 
(ii) การกระทําหรืองดเวนการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินอัน

เปนผลจากการแจงดังกลาว 
(4) ฯลฯ 

  
(5) ผูที่รูหรือมีเหตุสงสัยวามีการเปดเผยตามอนุมาตรา (1) หากไดกระทําการ

เปดเผยแกบุคคลอื่นอันอาจจะกระทบตอการสอบสวนในภายหลัง ผูนั้นกระทําความผิดตาม
อนุมาตรานี้ 
 

(6) ในการพิจารณาคดีความผิดตามอนุมาตรา (5) จําเลยมีหนาที่ตองพิสูจนวา 
(a) ตนไมรูหรือไมมีเหตุสงสัยวา การเปดเผยดังกลาวจะสงผลกระทบ

ตามอนุมาตรา (5) หรือ 
(b) ตนมีอํานาจตามกฎหมาย หรือมีเหตุอันสมควรในการเปดเผยดัง

กลาว 
 

(7) ผูที่กระทําการฝาฝนอนุมาตรา (1) จะตองระวางโทษปรับจํานวนหนึ่ง (ใน
ระดับ 5) และระวางโทษจําคุก 3 เดือน 
 

(8) ผูที่กระทําการฝาฝนอนุมาตรา (5) จะตองระวางโทษ 
(a) ในคดีที่คณะลูกขุนไดวินิจฉัย ปรับจํานวน 500,000 ดอลลารฮองกง 

และจําคุก 3 ป 
(b) ในคดีที่ไมมีคณะลูกขุนวินิจฉัย ปรับจํานวนหนึ่ง (ในระดับ6) และ

จําคุก 1 ป 
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3.5 กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายตางประเทศ 
 กรณีศึกษาที่ 1  
 

ไบรอัน, โจเซฟ และริชารด ไดซื้อบริษัท Red ซึ่งเปนบริษัทที่ไมมีถิ่นฐานถาวรในยุโรป
ตะวันตก ผานคนกลางซึ่งเปนบริษัททนายความ และไดจดทะเบียนบริษัทวา มีวัตถุประสงคในการ
นําเขาพรมจากประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวก ไดขอให
ตัวกลางคือ บริษัททนายความ เปดบัญชีธนาคารในชื่อ บริษัท Red ซึ่งตัวกลางไดทําใหโดยไมได
ปฏิเสธ และยังใหเจาหนาที่ระดับสูงของสํานักงานเปนผูมีอํานาจลงนามอีกดวย ซึ่งเห็นไดวาพวก
เขาไมตองการรับผิดชอบ และตองการแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมมีความเกี่ยวพันกับบริษัท 
 
  ในวันที่เปดบัญชี ไบรอันไดโทรศัพทติดตอกับธนาคารเพื่อของเปด L/C โดยอางวาเพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจซื้อพรมจํานวน 20 มวน ซึ่งเปนรายการสินคาครั้งใหญของบริษัท 
ไบรอันไดบอกกับธนาคารวา เขาจะทดลองดูลูทางตลาดถาไปไดดีก็จะสั่งซื้อคร้ังตอไปมีมูลคามาก
กวานี้ 10 เทา เจาหนาที่ธนาคารไดต้ังขอสังเกตวา ไบรอัน ไมมีความรูเกี่ยวกับ L/C ธนาคารได
อธิบายอยางละเอียดตั้งแตเร่ิมตน ซึ่งเจาหนาที่ธนาคารรูสึกผิดสังเกตวา นักธุรกิจที่ทําธุรกิจมา
หลายป ทําไมไมเขาใจเรื่อง L/C และไดบันทึกขอผิดปกตินี้ในแฟมขอมูลของบริษัท Red 
 
   ไบรอัน ขอใหธนาคารออก L/C จํานวน 40,000 USD และใหติดตอกับเขาเมื่อเงินจํานวน
ดังกลาวไดโอนไปยังประเทศผูสงออกแลว ซึ่งโจเซฟ และริชารดไดอยูที่นั้นเพื่อจัดเตรียมสินคา   
ไบรอันบอกธนาคารวา โจเซฟ และริชารดจะตองแสดงหนังสือรับรองของธนาคาร เมื่อพวกเขานํา
สินคาสงลงเรือ และตองถูกตรวจสอบวามีหนังสือรับรองของธนาคาร เมื่อธนาคารไดรับใบสงสินคา 
ธนาคารจะจายเงินภายใน 3 สัปดาห นับแตวันสงของลงเรือ ตามวันที่ปรากฏในใบตรวจสงสินคา 
บัญชีผูรับเงินที่ปรากฏคือ บริษัท Black ซึ่งอยูในประเทศผูสงออก 
   
 1 สัปดาหตอมา L/C ไดมาถึง Foreign Bureau de change 10 วันตอมาหนังสือรับรอง
และใบสงสินคาไดมาถึง ธนาคารรูสึกแปลกเพราะในใบสงสินคาจะตองมีที่อยูของบริษัท Red แต
กลับเปนที่อยูของโรงงานอื่นในประเทศอื่น ยิ่งไปกวานั้น มูลคาของพรมที่ปรากฏในใบตราสงสินคา
มีมูลคาเพียง 5,500 USD ไมใช 40,000 USD ตามที่ตกลงกันไว และแมจะมีขอที่ไมตรงกันเล็ก
นอย 10 วันตอมาธนาคารก็ไดรับรองการโอนเงินดังกลาว 
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   หลังจากนั้นไมนาน ไบรอันไดติดตอธนาคารวาทุกอยางเรียบรอยดี และกําลังตระเตรียม
การนําเขาพรม ซึ่งครั้งนี้มีมูลคา 625,000 USD และธนาคารไดเตรียมเอกสารและรอรายละเอียดที่
จะตามมาตอไป 
 
   10 เดือนตอมา เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรเขามาตรวจสํานักงาน ธนาคารไดแสดงเอกสาร
ตางๆ ใหศุลกากรตรวจสอบ  พวกเขาสงสัยเกี่ยวกับบริษัท  Red ทันที ขอมูลของธนาคารมี
ประโยชนมาก ไบรอัน โจเซฟ และริชารด ถูกจับ 8 เดือนตอมาในเรือยอรช ซึ่งบรรทุกฝนดิบจํานวน 
100 กก. เขาประเทศ จากการตรวจสอบเอกสารพบวา พวกเขากําลังนําเขาเฮโรอีนจํานวนมาก 
และดูเหมือนวาพวกเขาไดนําเขาเฮโรอีนจํานวนหนึ่ง ซุกซอนในพรม ซึ่งเปนการคาบริษัท Red ซึ่ง
แสดงวาถาไมถูกจับกอน บริษัท Red จะถูกใชเปนเครื่องมือในการนําเขายาเสพติด และฟอกเงิน
ดวย 
 สิ่งบงชี้ 
 

1. การขาดความรูเกี่ยวกับการคา 
2. ต้ังใจที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงตนทางบัญชี 
 
กรณีศึกษาที่ 2 

 
Geoffrey ไดเดินทางไปในหลายสาขาของแบงกที่อยูในยุโรป เพื่อที่จะฝากเงินสดจํานวน

หนึ่งในบัญชีของบริษัทของตน จํานวนเงินที่ฝากมีต้ังแต 15,000-40,000 เหรียญ เขาไดไปธนาคาร
สาขาตางๆภายใน 1 วัน ซึ่งสาขาเหลานี้อยูใกลๆ กัน และเมื่อสถาบันการเงินไดตรวจสอบโดย
อัตโนมัติเกี่ยวกับข้ันตอนการฝากเงินในบัญชีตางๆแลวสถาบันการเงินที่ทําการตรวจสอบ จะทํา
การตรวจสอบโดยอัตโนมัติและ แจงเปนสัญญาณ เตือนใหรูเกี่ยวกับการฝากเงินที่มีความแตกตาง
กัน เพื่อใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทําการตรวจสอบ 
 

Geoffrey เปนคน African และจากรายงานของศุลกากร ที่ธนาคารแจงวาเคาทําธุรกิจนํา
เขาสินคามือสองจาก Africa จํานวนเงินที่ฝากไดโอนไปโดยผิดปกติไปยังบัญชีของเคาใน Africa 
ซึ่งเคาอาววาเปนการจายคาสินคาและบัญชีเงินฝากนั้นสืบเนื่องมาจากการขายสินคาในยุโรป 
อยางไรก็ตามสถาบันการเงินก็มีความสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบในการฝากเงิน หากเงินดังกลาวเปน
ส่ิงถูกตองทําไมจึงไมฝากเงินไวในบัญชีเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ธนาคาร จึงตัดสินใจรายงานเกี่ยว
กับบัญชีเงินฝากนั้นกับ FIU (Financial Intelligence Units) 



 130

   เพื่อที่จะใหมีเวลาในการสอบสวนมากขึ้น FIU อนุญาตใหธนาคารสั่งใหเจาหนาที่ดําเนิน
การเกี่ยวกับคดีเองและหลังจากรายงานการวิเคราะหการเงิน และรายละเอียดของ ธนาคารแลว 
FIU ตัดสินใจที่จะหาพยานเอกสารเพิ่มเติมจากการขนสงสินคาจาก Africa มายังยุโรป FIU ติดตอ
โดยตรงกับ ธนาคารโดยใหหักบัญชีของบริษัท Geoffrey สงเอกสารใหกับธนาคารภายในระยะ
เวลาอันสั้น จํานวนของใบเสร็จ จํานวนการขอสงทางอากาศ ใบสงของไดถูกสงมายังสถาบันการ
เงินและสงตอมาใหกับ FIU 
 
   ตอมา FIU ไดติดตามเกี่ยวกับการสงสินคาตามรายงานที่ไดรับกับการโอนเงินผานบัญชีใน
เวลา 2-3 ป และ FIU ไดติดตอกับศุลกากร และของรองใหสอดสองในเรื่องเกี่ยวกับการขนสงสิน
คามือ 2 ที่เกี่ยวกับบริษัท Geoffrey เปนพิเศษ และศุลกากรไดรายงานวา การขนสงสินคานั้น พบ
วาเปนการขนสงยาเสพติด (กัญชา) จํานวนมหาศาล ซึ่งมีราคาในขณะนั้นมีมูลคามากกวา 
300,000 USD 
 
   The African principle organizer ซึ่งมีใช Geoffrey ไดถูกชี้ตัวและตองรับผิดจําคุก 6 ป 
ในขอหาคายาเสพติด แต Geoffrey ยังคงลอยนวลอยูและกระบวนการทางการเงินและการไตสวน
อ่ืนๆ ยืนยันวา Africa principle organizer มีสวนเกี่ยวของในการขนสง ยาเสพติดนี้อีกหลายครั้ง 
(8 คร้ังดวยกัน) ดังนั้น Africa principle organizer จึงไดถูกจําคุกอีก 10 ป สําหรับการนําเขายา
เสพติดนี้และศาลยืนยันวาองคการนี้ไดรับประโยชนจากการคายานี้เกินกวา 1,500,000 USD จึง
ส่ังยึดเงินจํานวนนี้ในสวนของ Geoffrey ซึ่งไดหนี้ออกนอกประเทศไปและไดถูกออกหมายจับในขอ
หาฟอกเงินและขอหาอื่นๆ 
 

สิ่งบงชี้ 
 
1. ธุรกรรมเงินสดที่มีมูลคาสูง 
2. การฝากเงินในหลายสาขาและหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
3. ความนาสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบธุรกิจ การนําเขาสินคา

อุปโภคบริโภคจาก Africa ไป Europe เปนเรื่องผิดปกติ 
 
  กรณีศึกษาที่ 3 
 

ธนาคารไดสังเกตเห็นวาบัญชีของบริษัทแหงหนึ่งเดิมไมมีการเคลื่อนไหวมาเปนเวลา
หลายป แตทันทีที่มีการเคลื่อนไหว ก็เปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับการโอนเงินจํานวนมาก บัญชีนี้ไดเปด
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ในนามของบริษัทแหงหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตางประเทศ หลังจากที่เงินจํานวน 150,000 USD ได
ถูกฝากเขาในบัญชีแลว บริษัทไดนําเงินดังกลาวไปซื้อหุนของ “ABC Crop” ซึ่งเปนบริษัทในกลุมยุ
โรปตะวันออกที่แปรรูปมาเปนบริษัทเอกชนเมื่อไมนานมานี้ 
   3 เดือนตอมา Brian ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท และเปนผูเปดบัญชีไวแตตนไดฝากเงินสด
จํานวน 250,000 USD เขาในบัญชีของบริษัทดังกลาว หลังจากการฝากเงินในทันทีเขาประสงคจะ
โอนเงินจํานวน 100,000 USD เขาไปยังบัญชีสวนบุคคลในอีกธนาคารหนึ่ง และแจงวาเงินที่ฝาก
เขาไปนั้นเปนเงินสวนตัวของเขา เมื่อธนาคารไดถามถึงแหลงที่มาของเงินสวนตัวดังกลาว เขาได
ยื่นเอกสารทางธุรกิจ แสดงใหเห็นวาเขาไดขายหุนของ ABC Corp ซึ่งซื้อมาในราคา 150,000 
USD และขายไป 250,000 USD แกอีกบริษัทหนึ่งของยุโรปตะวันออกซึ่ง “DEF Corp” เชนกัน 
จํานวนเงินที่แตกตางกัน 100,000 USD Brian ชี้แจงวาเปนเรื่องของการชดเชยความเสี่ยงในกรณี
ที่หุนมูลคาเริ่มตนที่ 150,000 USD ที่เขาลงทุนใน ABC Corp ถูกลดมูลคาลง ซึ่งมันดูเหมือนจะ
เปนผลตอบแทนที่สูงและคุมคาจากการลงทุน แตเมื่อดูจากจํานวนเงินมูลคา 100,000 USD ใน
บัญชีที่ไดรับมาภายในเวลา 3 เดือน จะเทากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา 200% ทีเดียว 
 
  ธนาคารจึงไดสงเรื่องของธุรกรรมดังกลาวตอ FIU ของประเทศ หลังจากที่ FIU ไดทําการ
ตรวจสอบจากฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหไดขอมูลที่ชี้ใหเห็นวา Brian เปนเจาของที่แทจริง
ของบริษัทในตางประเทศ นอกจากนั้น Brian ยังเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ ABC Corp ซึ่งขอ
มูลนี้แสดงใหเห็นวา หุนของ ABC Corp อาจจะถูกขายโดยรูกันในราคาที่ตํ่าแกบริษัทในตาง
ประเทศกอนที่จะมีการขายในราคาที่สูงแกบุคคลที่สาม ในความเปนจริง Brian ไดปดบังเงินกําไร
จํานวน 100,000 USD โดยใชบริษัทในตางประเทศในฐานะที่เปนตัวซอนเรนของตนในการโอนหุน 
 
  FIU ไดแจงใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของทราบ เปนผลให Brian ถูกตั้งขอ
สงสัยวาเกี่ยวของกับการฟอกเงินและฉอโกง เปนผลให Brian ถูกจับและฟองตอศาล ซึ่งศาลไดมี
คําสั่งใหยึดเงินจํานวน 100,000 USD ดังกลาว 
 

สิ่งบงชี้ 
 

1. ความผิดปกติของผลตอบแทนในปริมาณที่สูงจากกิจกรรมทางธุรกิจที่มี
ความเสียงตํ่า 

2. คําอธิบายที่ไมสมเหตุสมผลของลูกคาธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการ
เงิน 
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3. การกลับมาเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่หยุดนิ่ง 
 
กรณีศึกษาที่ 4 

 
  ในเดือนตุลาคมป 1991 ไดมีการสืบสวนเบื้องตนในประเทศหนึ่งในยุโรปเกี่ยวกับพนักงาน
ธนาคารรายหนึ่งที่ชื่อ ธีโอดอร อายุ 52 ป เจาหนาที่สงสัยวาเขามีสวนชวยเหลือองคกรอาชญา
กรรมในการฟอกเงินที่ไดมาจากการลักลอบคายาเสพติด ประมาณ 20 คร้ัง ที่ ธีโอดอรไดรับหอเช็ค
ของธนาคารอเมริกัน(เช็คประมาณ 20-30ใบตอหนึ่งหอ) ซึ่งมีมูลคาประมาณ 4-8,000 เหรียญตอ
เช็ค 1 ใบ เช็คเหลานี้เปนกําไรที่ไดจากการคาโคเคนโดยกลุมผูคายาชาวอเมริกันในอีกประเทศหนึ่ง
ในอเมริกาเช็คเหลานี้ถูกซื้อโดยคนจํานวนหนึ่งที่ถูกวาจางจากองคกรอาชญากรรมเพื่อหลบเลี่ยง
กฎขอบังคับของทางธนาคาร การทําใหจํานวนเงินที่ปรากฏอยูในเช็คแตละฉบับนอยกวา 10,000 
เหรียญนี้องคกรอาชญากรรมเชื่อวามันจะชวยหลบเลี่ยกฎขอบังคับในการรายงานธุรกรรมของ
หลายๆประเทศได 
 
  เช็คนี้จะถูกสงมาที่ ธีโอดอร แลวเขาจะนําเขาฝากในบัญชีนิรินามหลายๆ บัญชี ใน
ธนาคารที่เขาทํางานอยู ธีโอดอรจะดูแลจัดการทั้งในเรื่องของบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในครั้ง
ตอไป รวมทั้งจัดสงเช็คที่รับรองแลวไปขึ้นเงินดวย ในชวงเดือน มี.ค.- ก.ย. 1991 เงินเหลานี้ไดถูก
โอนกลับคืนไปยังประเทศที่กลุมผูคายาตั้งอยู และไดใชเงินนี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย 
 
  การสืบสวนในขั้นตอมาพบวา เจาหนาที่อาวุโสคนอื่นๆ ในธนาคารเปนผูออกแบบและ
ดําเนินการตามแผนฟอกเงินนี้ การเลือกลูกคาในหลายๆประเทศก็เปนสวนหนึ่งเพื่อจัดหาตัวกลาง
ในประเทศนั้นใหทําการจัดหาและจัดสงลูกคามาใหแกธนาคาร โดยไดรับคาคอมมิชชั่นจากการนั้น 
ไมมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกคาเหลานั้นถูกบันทึกไว และไมมีการสอบถามถึงแหลงที่มาของเงินที่
เกิดขึ้นในบัญชีธนาคารเหลานั้น 
 
  ทั้งๆ ที่ธนาคารก็มีขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แตก็ยังไมยอมทําอะไร
กับบัญชีเหลานั้นธนาคารก็ยังคงจายเงินสดใหกับเช็คจํานวนมากนั้นตอไป ทั้งๆที่นาจะไดมีการนํา 
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สืบถึงการ “Smurting” ไดแลว เมื่อเจาหนาที่ไดสืบสวนถึงบัญชีเหลานี้ดวยขอมูลที่ไดมาจากแห
ลางอื่น ก็พบวาไมมีรองรอยใดที่จะโยงใยไปถึงการเปดบัญชีธนาคารที่ใชในการฟอกเงินไดเลย 
 
 สิ่งบงชี้ 
 

1. การทําธุรกรรมที่มีมูลคานอยกวาที่กฎหมายกําหนด 
2. การใชบัญชีที่มีชื่อปลอม 
3. การสมคบกันของพนักงานในองคกร 

  
กรณีศึกษาที่ 5 

 
  ธนาคารอเมริกันแหงหนึ่งสังเกตวาเช็คของธนาคารสาขาอื่นๆไดถูกขึ้นเงินบอยๆ โดยกลุม
บุคคลหนึ่ง ภายในชวงเวลาไมถึง 2 สัปดาหกลุมบุคคลนี้ได ข้ึนเงินจากเช็คเกินกวา 20 ฉบับ 
ธนาคารไดทราบถึงธุรกรรมดังกลาวนี้เพราะยอดเงินที่ตํ่ากวาจํานวนที่บังคับใหตองรายงานนี้เกือบ
จะเทาๆกันทั้งหมด โดยแหลงที่มาของเงินนั้นเปนเงินตราตางประเทศตางสกุลกัน แตดวยความขึ้น
ลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กนอย เช็คนี้มีที่มาจากผูโอนเงิน
รายหนึ่ง ไมเพียงแตยอดเงินเทานั้นที่ดูแปลก แตกลุมบุคคลนี้ก็ประพฤติตนนาสงสัยเชนเดียวกัน 
บางคนมาถึงในเวลาเดียวกัน แตเดินเขาไปในชองรับ-จายเงินที่ตางๆกัน ของธนาคารสาขาแทนที่
จะเขาแถวอยูดวยกัน ธนาคารสืบทราบวาคนหลายคนใชรถคันเดียวกันเมื่อเดินทางไปธนาคาร 
ธนาคารตัดสินใจที่จะแจงให FIU ทราบเกี่ยวกับการขึ้นเงินตามเช็คและใหชื่อยี่หอ และเลข
ทะเบียนรถ และรายละเอียดทางการเงินของการขึ้นเงินตามเช็คแกเจาหนาที่ 
 
  FIU ไดเร่ิมทําการสืบสวนถึงสิ่งที่นาจะเปนการกระทําแบบ “Smurting action” บุคคล
เหลานี้บางคนเปนญาติกันชื่อของพวกเขาเหลานั้นตรงกันกับนามสกุลของ แจค และมารติน สอง
คนนี้ไดเคยถูกรายงานไปยัง FIU เมื่อกอนหนานี้โดยธนาคารอื่นๆ อีก 2 รายแลว FIU ไดสงเรื่องคดี
ของแจคใหตํารวจ สวนของมารตินนั้นหลังจากไดไตสวนทําใหทราบขอมูลเพิ่มเติมอีกมาก เชน ดู
เหมือนวามารตินจะบริหารงานในบริษัทคนเดียว แตตามรางานของสมาคมการคา บริษัทนี้ไดปด
กิจการไปแลว ดูเหมือนวาบริษัทนี้นาจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบดวยกฎหมายบางประการ 
FIU ไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติมจากอัยการวามีบุคคลอื่นอีกที่ไดถูกสอบสวนไปเมื่อกอนหนานี้แลว
นาจะมีสวนเกี่ยวของกับคดีนี้ดวย FIU จึงไดรวบรวมรายงานที่คนพบทั้งหมดสงใหตํารวจ 
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  กลุมบุคคลทั้งหมดถูกกลาวหาวาลักลอบคายาเสพติดและฟอกเงิน และไดถูกจับกุมโดย
ตํารวจอยางรวดเร็ว และทีมสืบสวนไดเปดโปงหลักฐานตามที่กลาวโทษ ขณะที่อยูในคุก นักโทษได
ขอใหผูคุมชวยเหลือตนในการติดตอกับผูสมรูรวมคิดที่ยังไมถูกจับ แตตัวผูคุมเองก็ถูกจับและถูก
ตัดสินจําคุก 12 เดือน เนื่องจากเปนผูจัดหา / จัดสงจดหมายและโทรศัพทมือถือใหแกนักโทษ และ
จากการดักฟงการสนทนาทางโทรศัพทมือถือก็มีคนมากกวา 10 คนที่ถูกจับโทษฐานมีสวนรวมรู
เห็น 
 
  หกเดือนกอนหนาที่กลุมนี้จะถูกจับไดมีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีลักลอบคายาเสพ
ติดขึ้นในประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก สมาชิก 2 คนในกลุมนี้ก็ไดตกเปนเปาหมายของการสืบ
สวนครั้งนั้นดวย เนื่องจากการที่ไดมีสวนเกี่ยวของในการลักลอบคายาเสพติดทั้งในทวีปยุโรป และ
อเมริกา ในขณะนี้คนกลุมนี้ก็ไดถูกดําเนินคดีในหลายขอหาและถูกสงตัวกลับไปดําเนินคดีเรียบ
รอยแลว 
 

สิ่งบงชี้ 
 
1. การทําธุรกรรมหลายครั้งที่ตํากวาขีดจํากัด 
2. ทาทีที่ตอตานการสืบสวน 
3. กิจกรรมทางธุรกิจที่ไมสมเหตุสมผล – ทําไมตองใชเช็คหลายๆ ใบเพ่ือจะ

ขึ้นเงินสดในมูลคาที่สูงกวามากๆ 
4. การใชบริการการโอนเงินที่บอยครั้ง 

 
 กรณีศึกษาที่ 6 
 
  มีการประกาศโฆษณาจากบริษัทหนึ่งชื่อวา “Gold Limited” ประกาศในหนังสือพิมพ
หลายๆฉบับในประเทศหนึ่งในยุโรป เชิญชวนใหลงทุนในธุรกิจหนึ่งซึ่งรับประกันวาจะไดผลตอบ
แทน 13.5% ตอป โดยปลอดจากภาษี และมีแนวโนมวาอาจจะไดเพิ่มอีก 9.1% โดยขึ้นอยูกับผล
กําไรของธุรกิจนั้น นักลงทุนทั่วไปสามารถเขารวมลงทุนไดโดยการนําเงินมาลงทุนอยางนอย 
14,900 เหรียญสหรัฐ Gold Limited นี้ไดลงในประกาศโฆษณาวาประกอบธุรกิจประเภท ซื้อ ขาย 
เพชร ที่ยังมิไดเจียระไน และทุกๆรอบ 3 ป เงินลงทุนขั้นต่ํานี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเปนหลัก
ประกันในการลงทุนทางบริษัทจะออกใบรับประกันแสดงความเปนเจาของเพชรมูลคา 12,800 
เหรียญใหแกนักลงทุนแตละราย ซึ่งเพชรดังกลาวนี้ไดมีการรับรองจากหลายๆ สถาบันเชน The  
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Diamond High Council of Europe เปนตน เพชรเหลานี้จะถูกเก็บไวในตูเซฟของ The Diamond 
Management Foundation ลีโอ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของ Gold Limited ไดบอกกับเหลานัก
ลงทุนวาเพชรแตละเม็ดนั้นจะมีมูลคาถึง 14,900 เหรียญในเวลาไมนานนัก ซึ่งก็จะเทากับเงินลง
ทุนขั้นต่ํานั่นเอง 
 
  ลีโอเปนผูดูแลรักษาบัญชีเงินฝากจํานวนมากที่ฝากไวตางธนาคารกัน บัญชีเหลานี้บางก็
เปนชื่อของเขาเองบางก็เปนชื่อของบริษัท แตที่นาสนใจก็คือหนึ่งในบัญชีธนาคารของเขาที่ธนาคาร 
B กลับจะมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในรอหลายปที่ผานมา มีการโอนเงินจํานวนมากเขาบัญชีนี้
เปนยอดรวมสูงถึง 320,000 เหรียญ เงินเหลานี้มาจากบัญชีเงินฝากของลีโอที่ธนาคารอีกแหงหนึ่ง 
(ธนาคารA) โดยโอนมาหมดทั้งบัญชีแลวปดบัญชีไปเลยทันที หลังจากการโอนเงินนี้แลวลีโอได
ถอนเงินออกมาจํานวนหนึ่งเปนเงินสดประมาณ 171,000 เหรียญ การกระทําดังกลาวนี้ของลีโอ 
ทําใหธนาคาร B รายงานธุรกรรมนี้ตอ FIU 
 
  ในเวลานั้น ไดมีบทความวิจารณเกี่ยวกับ Gold Limited ในหนังสือพิมพ Gold Limitedได
สัญญากับนักลงทุนวาจะใหผลตอบแทนที่ไมนาเชื่อ ซึ่งหลายๆ คนมองวามันไมนาจะเปนไปได 
หลายคนตั้งคําถามถึงธนาคาร A ที่พวกเขานําเงินลงทุนเขาไปฝากไว เห็นไดชัดวาลีโอมักจะพูดถึง
การมีอิทธิพลวงใน ในธนาคารกับพวกนักลงทุนรายใหญ ลีโออาววาธนาคาร A เปนธนาคารของ 
Gold Limited ธนาคารนี้ไดกลายมาเกี่ยวของกับปญหานี้โดยไมรูตัว เหลานักลงทุนก็หลงเชื่อวา
การลงทุนนี้เปนการรวมมือกับสถาบันการเงิน และทําใหการโอนเงินจากธนาคารนี้ไปยังสถาบัน
การเงินอื่นไมเปนที่ตองสงสัย ธนาคารไดมีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Gold 
Limited เชนการประกาศโฆษณาที่บริษัทใชดึงดูดนักลงทุน ขาวลือในทางลบเกี่ยวกับบริษัทใน
หนาหนังสือพิมพ การนําชื่อของธนาคารไปแอบอางเพื่อจูงใจนักลงทุนโดยมิไดรับอนุญาต ธนาคาร 
A จึงตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธกับ Gold Limited และรายงานตอ FIU 
 
  แตกระนั้น ลีโอก็ยังคงมีบัญชีเงินฝากสวนบุคคลที่ธนาคารอื่นๆ อีก ในเวลาเพียง 2 เดือน
กวาๆ เงินจํานวน 1,700,000 เหรียญ ไดถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากสวนบุคคลที่ ธนาคาร C จาก 
The Diamond Management Foundation ลีโอไดถอนเงินเหลานี้เปนเงินสดเสียสวนใหญ เขาได
ส่ังปดบัญชีนี้และโอนเงินที่เหลืออีกประมาณ 596,000 เหรียญ ไปยังบัญชีเงินฝากสวนบุคคล ที่
ธนาคาร D ไมนานนักหลังจากที่เงินจํานวนนี้ถูกโอนไปที่ธนาคาร D ลีโอไดไปปรากฏตัวตอ
ธนาคาร D และไดถอนเงินจากบัญชีนี้เปนเงินสดและปดบัญชีเสีย ทั้งธนาคาร C และ D จึงไดราย
งานธุร-กรรมนี้ตอ FIU 
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  FIU ไดเร่ิมทําการสืบสวนถึงธุรกรรมเหลานี้ และสืบทราบวาลีโอไดถูกขึ้นทะเบียนไวใน
ฐานขอมูลอาชญากรรมวามีสวนรวมรูเห็นในการฉอโกงหลายราย และปรากฏวา The Diamond 
High Council ก็มิไดรับรองเพชรที่มีการออกใบรับประกันเหลานั้น และมิไดเกี่ยวของรูเห็นอะไร
ดวยเลย และเพชรก็มิไดมีราคาสูงถึง 12,800 เหรียญ แตมีมูลคาเพียง 2,300 เหรียญเทานั้น 
 
  อะไรก็ตามที่เพิ่มข้ึนในคุณคาของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอาจไมไดมาจากการปลอด
ภาษี และไมมีการหยุดเก็บภาษีพิเศษที่นํามาใชกับธุรกิจในสวนนี้ และเปนที่แนชัดวาอะไรที่เปนที่
มาของเงินที่โอนมาจากบัญชีของ Diamond Management Foundation ไปยัง Gold Limited. 
บัญชีของ Diamond Management Foundation มีการฝากเงินเขาหลายครั้งในจํานวนเงินระหวาง 
4,200-42,600 เหรียญ ซึ่งทั้งมดมีที่มาจากนักลงทุน และในทันทีที่ยอดเงินฝากในบัญชีของมูลนิธิ 
ถึงจุดๆ หนึ่ง เงินจํานวนนั้นจะถูกโอนไปยังบัญชีของ Gold Limited. โดยทันที่ FIU จึงไดสงเรื่องดัง
กลาวไปยังตํารวจเพื่อดําเนินการตอไป 
 
  หัวขอในหนังสือพิมพไดตีพิมพอยางตอเนื่องเกี่ยวกับกิจการของ Gold Limited., วาไดพบ
กับวิกฤติหลายครั้งรวมทั้งถูกรองเรียนวา บริษัทไมสามารถที่จะชําระหนี้ที่ถึงกําหนดได นักลงทุน
ประมาณ 90 ราย ไดแสดงความประสงคที่จะถอนเงินกลับ แตเปนที่นาประหลาดใจวาไมมีการคืน
เงินแตอยางใดดังนั้น ตํารวจจึงไดเร่ิมทําการสืบสวน จากรายงานวิเคราะหทางการเงินของ FIU มี
คาอยางมากตอการสืบสวนของตํารวจ และแสดงใหเห็นผังของการเคลื่อนยายเงินระหวางบริษัท
ตางๆ และ ธนาคารที่เกี่ยวของ รวมทั้ง มูลนิธิ ศาลทองถิ่นไดกําหนดการไตสวนเพื่อประโยชนของ
นักลงทุนทั้ง 90 ราย ในการนัดพิจารณาชั้นตน ซึ่งจะมีผลทําให Gold Limited. ลมละลายได 
 
  เพราะวาเฉพาะสัดสวนเพียงเล็กนอยของนักลงทุนที่รองเรียน ตํารวจจึงไมสามารถที่จะ
ประมาณยอดเงินรวมของเงินที่ลงทุนทั้งหมด อยางไรก็ตามจากรายงานของ FIU ชี้ใหเห็นขนาด
ของการฉอโกงเงินลงทุนอยางนอย 8,500,000 USD ไมมีเงินเหลือยูมากในบัญชีธนาคารเนื่องจาก
กลอุบายของ Leo ที่ถอนเงินออกไปในรูปของเงินสด ผูดูแลทรัพยจากการลมละลายของ Gold 
Limited. ไดยึดทรัพยสินทั้งหมดรวมถึงบัญชีธนาคารในประเทศอื่นๆในยุโรปดวย ศาลมลรัฐไดตัด
สินลงโทษจําคุก Leo เปนเวลา 4 ป และอนุญาตใหนําทรัพยสินที่ยึดไดแบงคืนใหแกเจาหนี้ทั้ง
หลาย แตยังมีขอสันนิษฐานวาลีโอนาจะยังมีเงินที่เขาซอนอยู 
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สิ่งบงชี้ 
 
1. ธุรกรรมเงินสดที่มีมูลคาสูง / ปริมาณมาก 
2. การอนุญาตที่ไมสมเหตุสมผลในการคืนเงินจากการลงทุน  

 
 กรณีศึกษาที่ 7 
 
  Paul เปนลูกคาที่เปนรูจักเปนอยางดีของ European Bank หนึ่งในพฤติกรรมของ Paul 
คือการติดตอกับธนาคารในลักษณะของผูขอซื้อทองคําแทงเปนจํานวนมากจากธนาคาร โดยใหคํา
อธิบายวาตนซื้อทองเหลานั้นเพื่อการสงออก ไปยังบริษัทตางประเทศโดยตรง Paul จะทําการขน
สงทองคําออกไปจากธนาคารดวยตนเองทุกครั้งหลังจากการทําธุรกรรมในแตละครั้งภายในเวลา 1 
ป Paul ทําการซื้อขายทองทั้งสิ้นมากกวา 800 กิโลกรัม มีมูลคารวมมากกวา 7 ลานเหรียญสหรัฐ 
ราคาทองคําทั้งหมดชําระจากการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทของ Paul โดยที่ทาง
ธนาคารสามารถตรวจสอบไดวา โดยปกติเงินในบัญชีของบริษัทถูกโอนเขามาอยางสม่ําเสมอจาก
อีกบริษัทหนึ่งในประเทศเพื่อนบาน อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของ Paul ในการขนสงทองดวยตน
เองเปนสิ่งที่ผิดปกติสําหรับธนาคาร ดังนั้นพนักงานของธนาคารจึงตัดสินใจที่จะเปดเผยพฤติกรรม
นี้ตอ FIU(Financial Investigation Unit) ของประเทศนั้น  FIU ไดทําการตรวจสอบ  Paul และ
บริษัทของเขา โดยอาศัยฐานขอมูลจากหนวยงานในการบังคับไดกฎหมายหลายฉบับ แก FIU ไม
พบสิ่งผิดปกติที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรม แตอยางไรก็ตามจากประมาณการซื้อทอง
ดังกลาวถึงเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการตรวจสอบตอไปของ FIU 
 
  จากการสืบสวนพบวา ในความเปนจริง Paul ไมไดทําการซื้อขายทองกับบริษัทตาง
ประเทศตามที่ไดแจงไวแกธนาคาร โดยกอนการซื้อขายทอง Paul มักจะพบกับชาวตางประเทศชื่อ 
Daniel โดยทั้งคูจะขับรถของ Paul ไปที่ธนาคารแต Daniel ไมเคยเขาไปธนาคารเลย หลังจากที่ 
Paul ทําการซื้อทองเสร็จ ทั้งคูจะขับรถไปยังรถของ Daniel และซอนทองไวในชองเก็บของ ของรถ
หลังจากนั้น Daniel จะขัดรถกลับไปยังประเทศของตน ขามพรมแดนไปโดยปราศจากการแจงการ
ขนทองแกดานศุลกากร เพื่อหลีกเลี่ยงการจายภาษีนําเขา เมื่อถึงประเทศของตน Daniel จะสง
ทองคําใหแก Andrew เพื่อนําไปยังอีกบริษัทหนึ่งเพื่อทําการขายในทองตลาดทั่วไปสัดสวนของผล
กําไรที่ไดจากการขายทองจะถูกโอนกลับมายังบริษัทของ Daniel เพื่อทําการถอนเงินนั้นไปซื้อทอง
คร้ังใหม ประมาณของผลกําไรที่เพิ่มข้ึนเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงภาษี 
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  จากพฤติกรรมขางตน กระบวนวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินไดครอบคลุมถึงการ
หลีกเลี่ยงภาษีของ Paul Daniel และ Andrew จากการลักลอบดังกลาวทําใหรัฐสูญเสียเงินภาษี
จํานวนถึง 1,500,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เพราะกระบวนการซื้อขายทองที่ลักลอบนี้เปนการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย 
 

สิ่งบงชี้ 
 

1. การเสี่ยงภัยของหลักประกันที่มีมูลคาสูงที่ไมมีการรับรอง – การโอน
ทรัพยสินที่มีมูลคาสวนบุคคล 

 
กรณีศึกษาที่ 8 

  Alan มีภูมิลําเนาในยุโรป ชวยเหลือนองชายของตนในการแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล
ในจํานวนที่แตกตางกันกับสถาบันการเงิน นองชายของเขาดําเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบานซึ่ง
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถายเอกสารและแลกเปลี่ยนเงินตรา Alan ยืนยันความชอบดวยกฎหมาย
ของธุรกิจโดยการแสดงเอกสารจากใบทะเบียนการคาของประเทศยุโรปซึ่งสํานักงานและเปลี่ยน
เงินตราและ ถายเอกสารไดจดทะเบียนไว อยาไรก็ตามปริมาณของธุรกรรมการเงินและขอเท็จจริง
ที่วาเงินที่ใชในการทําธุรกรรมไดถูกนําไปผานชายแดนโดยไมมีความจําเปน กอใหเกิดความสงสัย
แกเสมียนของธนาคาร เขาจึงไดรายงานความสงสัยนี้แกผูจัดการอาวุโสของเขาเพื่อ เปดเผยกับ 
FIU ของประเทศทําการตรวจสอบ 
 
  หลังจากที่ FIU ไดรับการแจงจากสถาบันการเงิน ก็ไดทําการตรวจสอบจากฐานขอมูลของ
หนวยงานรัฐ ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากการตรวจสอบแสดงใหเห็นวา ทั้ง Alan และนองชายของเขาไมมี
ประวัติทางอาชญากรรมที่ถูกบันทึกไว อยางไรก็ตามจากการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ FIU ในตาง
ประเทศทําให FIU ของประเทศนั้นพบวา พี่นองทั้งคูเปนเปาหมายของการตรวจสอบการลักลอบ
คายาเสพติด ผิดกฎหมายในหลายประเทศในยุโรป สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราและรานถาย
เอกสารตางมีข้ึนเพื่อบังหนาการฟอกเงินในกระบวนการลักลอบคายาเสพติด ยิ่งไปกวานั้น ยัง
ปรากฏวาบริษัทดังกลาวไมไดรับอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจแลก
เปลี่ยนเงินตรา และในความเปนจริงบริษัทก็ไมเคยที่จะประกอบธุรกิจที่ตองขออนุญาตดังกลาว 
เงินที่แสดงตอสถาบันการเงินไมไดมาจากการประกอบธุรกิจดานการแลกเปลี่ยนเงินตรา อยางไรก็
ตามปริมาณและชนิดของสกุลเงินตราตางประเทศยังไมแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธใดๆ ตอธุรกิจ
ถายเอกสาร FIU จึงไดสงรายงานวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาวตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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  จากการสืบสวนของหนวยงานที่รับผิดชอบ พบวา Alan กระทําคนเปนรับขนขององคกร
อาชญากรรม เมื่อ Alan ถูกจับ เจาหนาที่ตํารวจไดแสดงหลักฐานของการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่ง 
Alan ยอมรับวาไดทําธุรกรรมดังกลาว แตกลาวอางวา เงินดังกลาวมาจากแหลงที่ชอบดวย
กฎหมายคือ เขาไดรับมาจากธุรกิจถายเอกสารของนองชาย อยางไรก็ตาม ในการดําเนินคดี ศาล
ไมรับฟงคําใหการของ Alan โดยมีจุดสําคัญจากการวิเคราะหของ FIU แสดงวา ประเภทของเงิน
ตราและประมาณเงินที่แลกเปลี่ยน ซึ่งมากกวา 600,000 USD ในสองสัปดาห ไมสามารถคาด
หมายหรือแสดงใหเห็นวาจะกลับไปใชหมุนเวียนในธุรกิจถายเอกสารอีก นอกจากนั้น ยังไมมีเหตุ
ผลที่ฟงไดวาทําไม Alan จึงตองดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศที่ 2 แทนที่จะเปน
ประเทศที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู ศาลจึงไดลงโทษจําคุก Alan 2 ป ในความผิดฐานฟอกเงิน 
 

สิ่งบงชี้ 
 

1. ธุรกรรมเงินสดที่มีปริมาณสูง 
2. การดําเนินธุรกิจที่ผิดปกติ(มีการขางพรมแดนในการประกอบธุรกรรม

ปกติ) 
3. การหมุนเวียนทางธุรกิจที่ไมสมจริง 

 
 กรณีศึกษาที่ 9 
 

ผูจัดการฝายสินเชื่อของบริษัทเชาซื้อรถยนตแหงหนึ่งสงสัยในพฤติกรรมของลูกคาคนหนึ่ง
ชื่อ นายเรย ซึ่งเพิ่งซื้อรถสปอรตหรูคันหนึ่ง ราคาประมาณ 55,000 เหรียญสหรัฐ โดยทําสัญญา
เชาซื้อ 5 ป ยอดจัดไฟแนนซ 40,000 เหรียญสหรัฐ สวนที่เหลือชําระเปนเงินสด 
 
  และเมื่อเช็คประวัติสินเชื่อยอนหลังไป 6 ป พบวา นายเรยมีการทําสัญญาเชาซื้อหลาย
คร้ัง โดยยอดจัดไฟแนนซเปนเงินจํานวนเดียวกัน และไดจายเงินคารถสวนที่เหลือเปนเงินสด และ
ยังพบอีกวานายเรยมักจะจายเงินสดเพื่อปลดสินเชื่อเร็วกวาสัญญาเสมอ ผูจัดการฝายสินเชื่อจึง
ตัดสินใจรายงานเรื่องของนายเรยแกผูบริหารของบริษัทและผูบริหารฯ ไดสงเรื่องดังกลาวใหแก 
FIU 
 
  FIU ไดคนหาขอมูลตางๆ และเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมตางๆ รวมถึง
การประสานงานกับตํารวจ และศาลโดยขอหมายศาลในการตรวจสอบประวัติสินเชื่อจากบริษัทสิน
เชื่อ และทําใหไดขอมูลที่นาสนใจวา นายเรยไดขายรถใหมที่เขาซื้อมานั้แกผูซื้อรายยอยและอูรถ
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เล็กๆ โยไดรับคาขายรถยนตเปนเช็ค และภายหลังการสอบสวนพบวานายเรยไดเปดบัญชีธนาคาร
และนําเช็คที่ไดจากการขายรถเขาบัญชีนี้ 
 
  และไดพบอีกวานายเรย ทํางานอยูในองคกรอาชญากรรมการฟอกเงินของรัฐ นายเรยได
นําเงินจากการขายยาเสพติดเขาสูระบบธนาคารโดยเริ่มจากการวางเงินดาวนในการเชาซื้อรถยนต
จากบริษัทสินเชื่อและไดจางเงินปลดสินเชื่อดวยเงินสดอีกกอนหนึ่งเช็คตางๆที่เรยไดรับจากการ
ขายรถยนตตอ จะปรากฏในบัญชีธนาคารซึ่งสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของเงินได จะเห็นไดวา
ชวงวางจากการเชาซื้อรถยนตและการขายตอรถยนต ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือประกอบอาชญา
กรรมการฟอกเงินที่ผิด กฎหมายใหเปนเงินที่ถูกกฎหมาย โดยกฎหมายไมสามารถเขาไปถึงกรณี
ดังกลาวได 
 
  แตเพราะการตรวจสอบบัญชีธนาคารทําใหการฟอกเงินของอาชญากรทําดวยความรอบ
คอบมากขึ้น แตขอมูลทางการเงินเหลานี้ก็ทําใหทีมสอบสวนตองทํางานรอบคอบมากขึ้นเชนกัน 
และทางการไดรับเงินจํานวน 300,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนผลจากการติดตามขอมูลตางๆอยาง
ละเอียดรอบคอบ 
 

สิ่งบงชี้ 
 

1. การปลดสินเชื่อกอนเวลา 
2. กิจกรรมที่ผิดปกติของลูกคา(สินเชื่อหลายครั้งในระยะเวลาสั้นๆ) 
3. เงินสดจํานวนมากในการทําธุรกิจ 

 
 กรณีศึกษาที่ 10 
 
  ครอบครัวอาชญากรรม เจนสัน ที่อยูในประเทศยุโรปทําการฟอกเงินโดยการซื้ออาคารที่
พักอาศัยในยุโรปตอนใตดวยเงินจํานวน 1 ลาน 5 แสนเหรียญ และยังทําการกูเงินจากธนาคารโดย
วางกรมธรรพประกันภัยมูลคากวา 2 แสนเหรียญ ไวเปนหลักประกันอีกดวย ซึ่งเช็คจํานวนหนึ่งได
ถูกขึ้นเงินเพื่อจายตามสัญญาประกันภัยไปเรียบรอยแลว 
  บริษัทประกันภัยเห็นวาธุรกรรมนี้ผิดปกติจึงไดเปดเผยตอ FIU และ FIU ก็ไดเร่ิมตรวจสอบ
และวิเคราะหทางการเงินแลวพบวาเงินที่อยูเบื้องหลังเช็คที่จายเปนคากรมธรรมประกันภัยนั้นได
ถูกฝากไวดวยเงินสดในวัยเดียวกันกับธนาคารอื่นอีก 2 ธนาคารในประเทศอื่นในยุโรป ยิ่งไปกวา
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นั้นคนที่เปนผูนําฝากเงินยังมีความเกี่ยวกับเชื่อมโยงกับอาชญากรผูหนึ่งที่อยูในเรือนจําดวยความ
ผิดฐานฟอกเงินจากการลักลอบคายาเสพติดแทนองคกรอาชญากรรมแหงทวีปยุโรป 
 
  ผูเชี่ยวชาญยังตรวจพออีกดวยวาครอบครัวเจนสันยังไดดําเนินการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่คลายๆกันนี้อีกในชวงหลายปที่ผานมา รวมมูลคาเปนจํานวนทั้งสิ้นมากกวา 17 
ลานเหรียญสหรัฐ รวมทั้งปราสาทและอาคารอื่นๆในบริเวณแถบยุโรปตอนใตอีกดวย การลงทุนใน
ธุรกิจเหลานี้มิไดกูเงินจากธนาคารแตกูมาจากบริษัท สปดดี้ อิงค จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่ควบคุมโดย
ครอบครัวแอนเดอรสัน ซึ่งมีภูมิลําเนาเดียวกันกับครอบครัวเจนสัน ครอบครัวเจนสันยังไดทําการ
จดทะเบียนแผนผังเพื่อการกอต้ังบอนคาสิโนในปราสาทไวกับพนักงานเจาหนาที่อีกดวย การกอ
สรางบอนคาสิโนนี้มีราคาราวๆ 3 ลาน 5 แสนเหรียญ หนึ่งในครอบครัวเจนสันไดกระทําการแทน
บริษัทหนึ่งซึ่งตั้งอยูในประเทศอเมริกา โดยทําการรับซื้อโอนหนี้ที่เปนหลักประกันทรัพยสินใน
บริเวณยุโรปตอนใตอีกดวย 
 
  ครอบครัวแอนเดอสันเพิ่งจะซื้อเรือเร็วสองลําในประเทศฝรั่งเศสมูลคา 17 ลานเหรียญ 
จากอูตอเรือยุโรปที่บริหารงานโดยสมาชิกครอบครัว เจนสัน อูตอเร่ืองนี้เพิ่งจะเปดสาขาในยุโรป
ตอนใตไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยธนาคารทองถิ่นไดสงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง FIU เกี่ยว
กับธุรกรรมเงินสดจํานวนมากที่ไดมีการเคลื่อนไหวผานบัญชีเงินฝากของบริษัท 
 
  นอกจากนี้ครอบครัวเจนสันยังมิไดมีวิถีชีวิตที่เขากับการลงทุนจํานวนมหาศาลดังกลาวใน
ยุโรปเลย พวกเขาดูเหมือนจะมีเพียงแคเงินรายไดเล็กๆนอยๆ และอยูอาศัยในบานที่ราคาไมแพง 
และถูกจํานองไวกับธนาคารอีกดวยและยังไดรับสืบทราบมาจากหนวยงานปองกันยาเสพติดในชุม
ชนแถบที่พวกเขาอาศัยอยูดวยวาครอบครัวนี้มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับอาชญากรรายหนึ่งที่
เกี่ยวของกับการลักลอบคายาเสพติด 
 
  จากขอมูลทั้งหมดนี้และขอมูลที่ไดรับจากอีก 2 หนวยงาน FIU นักวิเคราะหจึงสามารถ
สรุปไดวาคนพวกนี้เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินขององคกรอาชญากรรมสําคัญ จึงไดสงสํานวน
ตอใหอัยการอัยการจึงไดเร่ิมดําเนินคดี ทางกฎหมายในขอหารฟอกเงิน  
 
  ในระหวางการสืบสวนสอบสวน พบวาในอดีตครอบครัวเจนสัน ไดเคยลักลอบขโมยรถ
ราคาแพงหลายคันไปขาย ในชวงตนป 1990 ซึ่งอาจเปนแหลงเงินทุนของความร่ํารวย รวมทั้ง
อาชญากรรมที่พวกเขากระทําอยูในปจจุบัน 
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สิ่งชี้บง 
 

1. วิธีการยุงยากซับซอนที่ผิดปกติในการซื้อตราสารทางการเงิน 
2. ธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก มหาศาล 
3. ความร่ํารวยผิดปกติเมื่อเทียบกับประวัติเดิม 

 
 กรณีศึกษาที่ 11 
 
  ในชวงปลายป 1989 อัลเลนและทอดดไดเดินทางไปยุโรปเพื่อเปดบริษัทเพื่อรับผลกําไรที่
ไดจากการจัดงานออกรานประมาณ 300 แหงทั่วโลก ตัวแทนการกอต้ังบริษัทนี้ถูกตั้งขอสงสัยวา
ปกปดแหลงที่มาของเงินทุน และไดถูกรายงานไปยัง FIU ตัวแทนการกอต้ังบริษัทนี้ไดทําหนาที่ดู
แลดานการจัดการใหบริษัทนี้มาตลอด รวมทั้งดานบัญชีและดูแลความเคลื่อนไหวทางการเงินที่
เกี่ยวของทั้งหมดของบริษัท ภายในเวลา 6 เดือน นับแตกอตังบริษัท ไดมีการโอนเงินจากตาง
ประเทศเขาบัญชีบริษัทมากกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐ กอนสิ้นป อัลเลนและทอดด ไดติดตอตัวแทน
การกอต้ังบริษัทและสิ่งใหนําเงินจํานวน 2 ลาน 5 แสนเหรียญของบริษัทไปลงทุนใน Unit Trusts 
ซึ่งสันนิษฐานวาเปนการทําเพื่อใหไดผลตอบแทนกลับมาในอัตราที่สูงขึ้น 
 
  ในอีก 2 ปตอมา บัญชีเงินฝากของบริษัทก็ยังคงไดรับเงินฝาก(เปนเงินดอลลารสหรัฐ) อีก
เปนจํานวนมาก หลังจากนั้นก็มีการโอนเงินจํานวน 2 ลาน 5 แสนเหรียญจากบัญชีของบริษัทไปยัง
บัญชีเงินฝากสวนบุคคลในธนาคารเดียวกันในนามของนางอันโตเนีย แอรโรว 
 

ในชวงตนปนั้น นางอันโตเนียไดเดินทางมายังประเทศที่ตัวแทนการกอต้ังบริษัทตั้งอยูโดย
ผานการอัลเลนและทอดด เธอไดอธิบายแกตัวแทนวาเงินที่เธอจะไดรับนั้นเปนการจายคาขนสงสิน
คาคือถัวเฉลี่ย 3,000 ตัน ซึ่งไดถูกขนสงไปยังสถานที่จัดงานออกรานของอัลเลนและทอดด ตัว
แทนไดเปดเผลอีกวาตนไดชวยเหลือนางอันโตเนียดําเนินการเปดบัญชีใหม หลังจากที่ไดรับคําสั่ง
ใหโอนเงิน 2 ลาน 5 แสนเหรียญดังกลาว 
 
  เจาหนาที่ของ FIU ไดทําการสอบสวนเบื้องตนกับแผนกศุลกากรในประเทศภูมิลําเนาของ
นางอันโตเนียแลวพบวาทั้งนายอัลเลนและทอดด ไดถูกศาลตัดสินวามีความผิดฐานลักลอบคายา
เสพติด และสวนนางอันโตเนียก็คือ ภรรยาของนักลักลอบคายาเสพติดอีกรายหนึ่ง 
 



 143

  เมื่อไดรับคําสั่งจากนางอันโตเนียใหโอนเงินจํานวน 2 ลาน 1 แสน เหรียญ ไปยังบัญชีเงิน
ฝากของเธอในประเทศบานเกิด เจาหนาที่ของทั้ง 2 ประเทศก็เห็นพองตองกันวา นาจะมีธุรกรรม
เกิดขึ้นอีก เพื่อที่จะไดรับขาวกรองขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ตองสงสัยอีก แตทันทีที่
เงินไดโอนมายังบัญชีของเธอ แผนกศุลกากรก็ไดอายัดเงินนั้นไวทันที่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยึด
และอายัดทรัพยสินในประเทศนั้นเขมงวดเสียจนทําใหไมมีโอกาสที่จะโอนเงินกันไดอีก และในป 
1993 ศาลไดตัดสินวาเงินที่อายัดไวนั้นเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดฐานลักลอบ
คายาเสพติด และ / หรือ ฟอกเงิน ในชวงป 1993 ถึง 1997 นางอันโตเนียไดอุทธรณคําพิพากษา
ตอศาลสูงตางๆ ในประเทศของเธออีกหลายครั้ง จนคดีมาถึงที่สุด ซึ่งศาลพิพากษายืนตามคํา
พิพากษาศาลชั้นตน 
 
  หลายเดือนตอมาหลังจากคําพิพากษาถึงที่สุด นางอันโตเนียไดออกคําสั่งใหตัวแทนการ
กอต้ังบริษัททําการชําระสะสางทรัพยสินที่คงคางอยูในบัญชีทั้งหมดของเธอ ซึ่งมีมูลคามากกวา 1 
ลานเหรียญ และใหโอนเงินดังกลาวไปยังธนาคารหนึ่งซึ่งอยูในอีกประเทศหนึ่งในยุโรป ตัวแทนฯได
เปดเผยขอมูลนี้แก FIU และศาลไดส่ังใหอายัดเงินสวนที่ยังเหลืออยูนี้อีกดวย 
 

สิ่งบงชี้ 
 
1. การชี้แจงถึงการทําธุรกิจที่ผิดปกติ 
2. โครงสรางของเงินที่ซับซอน–ทําไมตองจางเงินคาสินคากันดวยวิธีแบบนั้น 

 
นอกจากนี้ยังมี ตัวอยางลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอื่นๆ27 เชน 

 
1. กรณีฟอกเงินโดยใชเงินสด เชน 

 
-ลูกคาฝากเงินจํานวนมากโดยใชเงินสด ทั้งที่ควรใชเช็คหรือเอกสารทางการเงิน

อ่ืน 
-เงินในบัญชีของลูกคาเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นโดยปราศจาก

สาเหตุ โดยเฉพาะถาเปนการโอนเงินจากบัญชีซึ่งโดยปกติไมเกี่ยวของกับลูกคา 
-ลูกคาฝากเงินโดยใชใบฝากเงินทั้งหมาดเปนยอดที่มีจํานวนมาก 

                                                                                 
27 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, หนา 52-56. 
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-ลูกคาโดยเฉพาะที่เปนบริษัทมีรายการฝากและถอนเงินเปนเงินสด ทั้งที่โดยปกติ
ในทางการคาควรจะใชเช็ค Letter of Credit หรือต๋ัวแลกเงิน 

-ลูกคาซึ่งตองการแลกเปลี่ยนเงินจํานวนมากจากธนบัตรยอยใหเปนธนบัตรที่มี
มูลคามาก 

-ลูกคาแลกเปลี่ยนเงินเปนเงินสกุลอ่ืนบอยครั้ง 
-ธนาคารสาขามีรายการที่เกี่ยวของกับเงินสดมากผิดปกติ 
-ลูกคาฝากเงินโดยมีธนบัตรปลอมรวมอยูดวย หรือมีเอกสารที่มีการปลอมแปลง

ลายมือชื่อ 
-ลูกคาโอนเงินจํานวนมากไปตางประเทศดวยคําสั่งจายเงินเปนเงินสด 
-ลูกคาฝากเงินสดเปนจํานวนมากโดยใชบริการรับฝากเงินในเวลากลางคืน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่ธนาคาร 
 

2. การฟอกเงินโดยใชบัญชีเงินฝากธนาคาร เชน 
 

-ลูกคาเปดบัญชีที่ไมสอดคลองกับประเภทธุรกิจ 
-ลูกคาเปดบัญชีหลายบัญชีและกระจายฝากเงินในบัญชีตางๆ ซึ่งเมื่อรวมกันแลว

เปนยอดเงินจํานวนมาก 
-ลูกคาที่ใชบัญชีเพื่อรับหรือจายเงินจํานวนมากโดยที่มิไดมีความเกี่ยวของกับ

ธุรกิจของลูกคาตามปกติแตอยางใด 
-ลูกคาไมเต็มใจที่จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวลูกคาในเวลาที่เปดบัญชีหรือใหขอ

มูลที่เปนเท็จ 
-ลูกคามีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินหลายแหงในละแวกเดียวกัน 
-มีการถอนหรือโอนเงินจํานวนมากออกจากบัญชีของลูกคาในวันเดียวกันหรือวัน

ถัดจากวันที่มีการฝากเงิน 
-มีการจายเงินจํานวนมากโดยทางเช็คใหกับบุคคลที่สาม โดยไดรับความเห็นชอบ

จากลูกคา 
-มีการถอนเงินสดจํานวนมากจากบัญชีที่ตามปกติไมคอยไดใชหรือบัญชีเกา หรือ

จากบัญชีที่เพิ่งมีการฝากเงินจากตางประเทศ 
-ลูกคาทําธุรกรรมที่ใชเงินสดเปนจํานวนมากหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เปนจํานวนมากในลักษณะที่ผิดปกติ 
-มีการขอใชตูนิรภัยที่มีขนาดใหญข้ึนหรือมากขึ้นโดยผิดปกติ 
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-ผูแทนบริษัทนั้นหลีกเลี่ยงการติดตอกับสาขา 
-ลูกคาไมเต็มใจที่จะใหขอมูลทางการเงินบางอยางทั้งๆ ที่จะทําใหลูกคาไดรับ

เครดิตมากขึ้นหรือไดรับบริการจากทางธนาคารมากขึ้น 
-ลูกคาไมใชบริการของธนาคารตามสิทธิที่ตนมี เชน หลีกเลี่ยงที่จะรับดอกเบี้ยใน

อัตราสูงสําหรับเงินฝากจํานวนมาก 
-มีผูฝากเงินจํานวนมากเขาบัญชีเดียวกันโดยไมมีเหตุผล 

 
3. การฟอกเงินโดยใชรายการการลงทุนที่เกี่ยวของ เชน 

 
-ลูกคาซื้อหลักทรัพยจากสถาบันการเงินทั้งที่ขัดตอฐานะของลูกคา 
-ลูกคามีรายการเงินฝากหรือเงินกูที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินที่อยูในพื้นที่ที่มี

การคายาเสพติดซึ่งเปนที่รูจักกันดี 
-การลงทุนของลูกคาไมวาในรูปของเงินตราตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมสอด

คลองกับฐานะของลูกคา หรือมีแหลงเงินทุนที่ไมชัดเจน 
-มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้นอยางผิดปกติโดยเฉพาะในรูปของเงินสด 
-มีการซื้อและขายหลักทรัพยในลักษณะที่ไมสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

หรือมไมมีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ 
 

4. การฟอกเงินโดยอาศัยกิจกรรมระหวางประเทศ เชน 
 

-มีการแนะนําลูกคาผานทางธนาคารที่อยูในประเทศที่มีการผลิตหรือการคายา
เสพติดอยางแพรหลาย 

-มีการโอนเงินระหวางประเทศโดยใชวิธีตางๆ ซึ่งไมสอดคลองกับธุรกิจตามปกติ
ของลูกคา 

-มีการจายหรือโอนเงินจํานวนมากไปยังหรือจากประเทศที่มีการผลิตและคายา
เสพติดอยางแพรหลาย 

-ยอดคงเหลือในบัญชีมีสูงมาก ทั้งที่ไมไดมาจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของลูก
คา และหลังจากนั้นไดมีการโอนตอไปยังบัญชีที่อยูในตางประเทศ 

-ลูกคาโอนเงินเขา – ออก โดยทางอิเล็คทรอนิคส โดยที่ไมสามารถหาเหตุผลมา
อธิบายได หรือไมมีการผานบัญชี 

-ลูกคาซื้อหรือนําฝากเช็คเดินทาง ดราฟต หรือตราสารทางการเงินอื่นบอยครั้ง 
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5. การฟอกเงินที่เกี่ยวของกับพนักงานหรือลูกจางของสถาบันการเงิน เชน 

 
-มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนิสัยของพนักงาน เชน ใชจายสุรุยสุราย, มีทาทาง

นาสงสัย, ทํางานโดยมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของเปนตน 
 

6. การฟอกเงินโดยการกูยืมทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกัน เชน 
 

-ลูกคาไดชําระหนี้ทั้งที่มีปญหาทางดานการเงินหรือตามปกติไมคอยไดชําระหนี้ 
ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดปกติ 

-ลูกคากูยืมเงินโดยเอาทรัพยสินที่ไมทราบแหลงที่มาหรือไมสอดคลองกับฐานะ
ของลูกคามาเปนประกัน 

-ลูกคาของใหสถาบันการเงินจัด Finance ใหโดยที่แหลงสนับสนุนทางการเงิน
ของลูกคาไมชัดเจน 
 
3.6 แนวทางการพิจารณารูปแบบและลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตาม

กฎหมายตางประเทศ 
 

จากการศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และฮองกง ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอที่ 3.1-3.4 จะ
เห็นไดวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินทั้งหมด กําหนดเพียงแตใหมีที่มีหนาที่ตามกฎหมาย 
มีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีบทกําหนดโทษ
สําหรับผูที่ฝาฝนไมรายงาน แตจะเห็นวามิไดมีการกําหนดบทนิยาม หรือใหความหมายที่ชัดเจน
ของคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการที่ อาชญากรหรือนักฟอกเงินใชใน
การซอนเรน ปกปด หรือยักยายถายเทเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมมี
มากมาย กระทั้งมีคํากลาววามีขอจํากัดแตเพียงจินตนาการของมนุษยเทานั้น ยิ่งเวลาผานไป
เทคนิคที่ใชก็ยิ่งมีแนวโนมซับซอนชาญฉลาดขึ้น28 ดังนั้นกฎหมายจึงใหเปนดุลพินิจของผูที่มีหนาที่
ในการพิจารณาวา ธุรกรรมในลักษณะใด ถึงเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 
                                                                                 

28 นิกร เทวีกุล, การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติ, หนา 107. 
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เนื่องจากในตางประเทศเรื่องการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมีมาเปนระยะเวลา
พอสมควรมีการติดตาม ตรวจสอบ เพิ่มเติมจนสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ โดยเริ่มตน
จากการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหลายคดี ดังกรณีศึกษาที่กลาวไวแลวในหัวขอ 3.5 ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการพิจารณารูปแบบ และลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไดดังนี้ 
 

3.6.1. ความสงสัย (Suspicious) 
 

ความสงสัย หรือเหตุอันควรสงสัย เปนประเด็นที่สําคัญที่สุดที่จะตองพิจารณา
เปนประการแรก ทั้งนี้เพราะความสงสัยเปนเรื่องละเอียดออน เปนนามธรรม และยังเปนเรื่องที่ซับ
ซอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพวะพฤติการณแวดลอม และประสบการณของแตละบุคคล จึงไมมีการ
กําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนไดวากรณีใดบางที่ถือวานาสงสัยหรือรวมไปถึงจะตองสงสัยใคร 
 

ความสงสัยตาม พจนานุกรมหมายความวา ก. ไมแนใจในขอเท็จจริง, ลังเล เชน 
สงสัยวาจะไปทางไหนดี; ทราบไมไดแนชัด, เคลือบแคลง, เชน สงสัยวาจะเปนขโมย; เอาแนไมได 
เชน สงสัยวาจะมาหรือไมมา 
  

มีนักนิติศาสตรทานหนึ่งไดกลาววา ความสงสัยตามกฎหมายแบงไดเปน 3 ข้ัน
ตอน29 คือ 

1. สงสัยลอยๆ 
2. สงสัยโดยมีเหตุอันควร และ 
3. ปรากฏวาเปนผูกระทําผิด30 

 
ดังนั้น “เหตุอันควรสงสัย” จึงหมายถึง ความสงสัยที่ตองมีเหตุผลสนับสนุนอยู

โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ จึงไมใชกรณีสงสัยโดยเลื่อนลอย31 

                                                                                 
29 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก

พิมพนิติธรรม, 2540), หนา129-130. 
30 กรณีสงสัยขั้นที่สามนี้ (ปรากฏวาเปนผูกระทําผิด) ที่กลาววาเปนขั้นตอนหนึ่ง

ของความสงสัยนั้นก็เพราะมีหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยูประการหนึ่งวา “บุคคลยอม
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์” หรือ หลักยกประโยชนแหงความสงสัย (In dubio pro reo) 
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แมวาความสงสัยจะตองอาศัยดุลพินิจของผูมีหนาที่รายงาน ซึ่งความสงสัยจะ
เกิดขึ้นและพัฒนาโดยอาศัยประสบการณทั้งในการทํางานและพฤติกรรมการเรียนรูจากคนในวง
การที่เกี่ยวของก็ตาม แตก็หาใชจะไมมีหลักหรือแนวทางเบื้องตนในการกอใหเกิดความสงสัย ทั้งนี้
เพราะความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผูมีหนาที่ตองรายงานเปนคนชางสังเกตจากขอมูลเบื้อง
ตน และความรูที่ตนมีอยู ไดแก 

3.6.1.1 การรูจักลูกคาของตน (Know your customers) 
3.6.1.2 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
3.6.1.3 ความสมเหตุสมผลในการทําธุรกรรม 

   
3.6.1.1 การรูจักลูกคาของตน (Know your customers) 

 
 การมีความรูเกี่ยวกับตัวลูกคา ไมวาจะเปนประวัติ อาชีพ ฐานะทางการ

เงิน รวมถึงธุรกิจของลูกคาวาประกอบธุรกิจอะไร ธุรกิจมีประวัติทางการเงินอยางใด เปนจุดเริ่มตน
และเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ตอการที่จะใชพิจารณาวาสมควรเกิดความสงสัยหรือไม หรืออาจนํา
ไปสูการเกิดความสงสัยขึ้นก็ได การรูจักลูกคาเปนหลักการที่สถาบันการเงินรวมถึงผูมีหนาที่ตอง
รายงานตามกฎหมายจะตองถือเปนหลักในการดําเนินงาน ขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับลูกคา 
และสิ่งที่ลูกคาทํา จะทําใหผูมีหนาที่รายงานสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น และถูกตองวาการทําธุร
กรรมแตละครั้งของลูกคาเปนไปอยางปกติ สอดคลองกับประเภทของอาชีพหรือธุรกิจของลูกคา
หรือไม หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม 
 

 ทั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินไดกําหนดใหลูกคาทุกคนตองแสดง
ตนและที่อยูที่แทจริงในการติดตอทําธุรกรรม จึงไมกอใหเกิดภาระและสงผลกระทบตอการดําเนิน
งานของสถาบันการเงิน และนอกจากนี้ความปกติลูกคาของสถาบันการเงินมักจะมีลักษณะเปน
ลูกคาประจํา เปนบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ที่ต้ังของสถาบันการเงินและมีความคุนเคยกันอยูแลว 
สําหรับลูกคาภายนอก หรือที่เรียกกันวา ลูกคาจรที่มาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินมักจะมีจํานวน
นอยกวา ซึ่งในกรณีนี้ สถาบันการเงินมีหนาที่ใหลูกคานั้นแสดงตนโดย ตองตรวจพิสูจนเอกสาร
ประจําตัวของบุคคล ซึ่งหากลูกคาพยายามหลีกเลี่ยงก็อาจถือเปน เหตุอันควรสงสัยได 

                                                                                                                                                                                                                                        
31 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม – ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, เอกสารเผยแพร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด, เมษายน 2542, หนา152. 
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 นอกจากนี้ การรูจักลูกคาของตน ไมควรใชเฉพาะกรณีฝากเงิน หรือถอน
เงินเทานั้น แตควรรวมกิจการทําธุรกรรมอื่นๆ กับสถาบันการเงิน เชน การปลอยกู การโอนเงิน หรือ
การขอเปด Letter of Credit เปนตน ในบางกรณีส่ิงที่รูเกี่ยวกับลูกคา อาจทําใหสถาบันการเงินมี
เหตุอันควรสงสัยกับการเคลื่อนยายทุนเขามาในหรือออกจากบัญชีของลูกคาวาอาจเปนการยัก
ยาย ถายเท ปดบัง หรือซอนเรน ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําผิด 
 

3.6.1.2 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
 

โดยทั่วไป การประกอบธุรกิจทุกประเภทดําเนินการไปเพื่อการแสวงหา
ผลกําไร และตองมีเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นปริมาณการเขาออกของเงินในบัญชี
วามีปริมาณมากหรือนอยเกินไป จึงขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผูมีหนาที่ราย
งานอาจใชประสบการณหรือการอาศัยขอมูลเปรียบเทียบจากขอมูลเปรียบเทียบจากขอมูลของ
บัญชีอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันได วามีความนาสงสัยหรือไม 
 

  นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจส่ิงสําคัญคือ การทําใหการดําเนินธุรกิจ
เกิดตนทุนนอยที่สุด เพื่อใหไดผลกําไรมากที่สุด การดําเนินธุรกิจจึงมักเปนไปในรูปแบบที่ตรงไป
ตรงมา ไปสลับซับซอนสามารถอธิบายถึงความจําเปนในการทําธุรกรรมแตละคร้ังได และสามารถ
เชื่อมโยงกัน ดังนั้นหากการดําเนินธุรกิจใดมีความซับซอนในการทําธุรกรรม ยอมสามารถ
สันนิษฐานเบื้องตนไดวามีความนาสงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงิน 
 

  ในบางกรณีการประกอบธุรกิจบางประเภทเชนการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การคาวัตถุโบราณ เปนตน จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนจึง
สามารถประกอบธุรกิจนั้น ๆ ได การขอตรวจสอบ หรือใหลูกคา แสดงเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยว
ของ เพื่อพิสูจนความถูกตองของเอกสารและพิสูจนวาการประกอบธุรกิจนั้นเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม ซึ่งสามารถใชเปนขอสันนิษฐานเบื้องตนไดเชนเดียวกันวา มีความนาสงสัยวาอาจ
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม 
 

ความสงสัยในกรณีนี้จะเกิดขึ้นไดจําตองอาศัยประสบการณ 
และการเรียนรูถึงลักษณะการดําเนินการประกอบธุรกิจ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและตองอาศัยเวลาและ
ความเอาใจใส ชางสังเกต ของผูที่มีหนาที่รายงาน 
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ลักษณะเบื้องตนของการดําเนินธุรกิจที่ผิดปกติ โดยการใชวิธี
การหรือการเคลื่อนยายเงินทุนที่ผิดปกติในการทําธุรกรรม ไดแก 
 

- การแลกเปลี่ยนธนบัตรยอย เปนธนบัตรมูลคาสูง รวมเปนเงิน
จํานวนมากๆ โดยไมมีเหตุผลที่ชัดเจนวาจะไปใชเพื่อการใด หรือเกี่ยวของกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู
อยางไร 
 

- การทําธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก แตไมถึงระดับที่ตองรายงาน 
และบอยครั้งโดยผูซึ่งไมเปนลูกคาประจํา 
 

 - การฝาก ถอน โอน หรือเคลื่อนยายเงินทุนเปนเงินสดจํานวน
มาก โดยแหลงที่มาของเงินไมปรากฏชัดวาชอบดวยกฎหมาย 
 

- บัญชีซึ่งมีการฝากตราสารการเงิน ชนิดผูถือบอยคร้ัง (เชน เช็ค
ธนาคาร ธนาณัติ พันธบัตรผูถือ เปนตน) แตละครั้งจํานวนต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหตอง
รายงานเล็กนอยเทานั้น 
 

-  การใชเช็คเดินทางที่มีจํานวนสูงผิดปกติ 
 

-  การถือบัญชีที่ผิดปกติ เชน 
- ลูกคามีบัญชีจํานวนมากเกินปกติเมื่อพิจารณา ถึงประเภท

ธุรกิจที่ลูกคาอางวาทําอยู 
- บัญชีในชื่อใดชื่อหนึ่ งหรือหลายชื่อ  ซึ่งมีการโอนเงิน

ระหวางกันไปรวบรวมอยู ณ บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ซึ่งไมสัมพันธกับธุรกิจหรือวัตถุประสงคในการคาที่
กลาวอางวาทําอยู 

- บัญชีซึ่งมีการฝากเงินสดใหโดยบุคคลที่แตกตางกันหลาย
รายหรือจากหลายแหงเกินกวาปกติ 
 

- การโอนเงินขามประเทศที่ผิดปกติ เชน 
- การโอนเงินทางโทรเลขโดยมีการชําระเงินเปนเงินสด

จํานวนมากผิดปกติ 
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- บัญชีตางๆซึ่งเปดใชเพียงชั่วคราว และมักใชเพื่อจําหนาย
เงินทุนออกไปประเทศศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเทานั้น 

- การโอนเงินทางโทรเลขที่มีการชําระเงินสดจํานวนมาก 
โดยผูซึ่งไมใชลูกคาธนาคารและไมมีการแสดงตนหรือบันทึกขอเท็จจริง 

- ธุรกิจการกูยืมและหลักทรัพย ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ซอนเรน หรือ ปดบังการโอนเงิน 
 

- การใชตูนิรภัย หรือตูฝากเงินกลางคืนที่ผิดปกติ โดยเฉพาะใน
กรณีที่เกี่ยวกับเงินสดปริมาณมาก 
 

- ลูกคาซึ่งทําธุรกรรมโดยนําเงินสดจํานวนมากผิดปกติ เมื่อ
พิจารณาถึงอาชีพหรือประเภทของธุรกิจที่ทํา อาจเปนสัญญาณวามีการฟอกเงินสกปรกเขามา
ผสมผสานกับเงินที่ไดจากธุรกิจที่ถูกตอง หรือโดยการฝากเงินสกปรก เขาในบัญชีของธุรกิจที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

  
- การทําธุรกรรมรายยอยจํานวนมากในการลงทุนเดียวกัน(เชน 

หนวยยอย จํานวนมากในกองทุน หรือหุนหนวยใดหนวยหนึ่ง) แตละหนวยชําระโดยเงินสด ตาม
ดวยการขายครั้งเดียวซึ่งอาจจะเปนไปไดวาเงินไดถูกเครดิตไปอีกบัญชีหนึ่ง 
 

- การโอนการลงทุนไปยังบุคคลที่สามซึ่งเห็นไดชัดวาไมเกี่ยวของ 
 

3.6.1.3 ความสมเหตุผลในการทําธุรกรรม 
 

 โดยปกติในการทําธุรกรรมทุกครั้ง ถาเปนการทําธุรกรรมโดยปกติ โดย
เฉพาะธุรกรรมที่มีมูลคาสูง ลูกคามักจะไมกังวลที่จะทําธุรกรรมนั้นๆ เพราะสามารถชี้แจงใหเจา
หนาที่สถาบันการเงินหรือผูมีหนาที่รายงานทราบถึงเหตุผลและความจําเปนในการทําธุรกรรมเชน 
ในกรณีที่เปนการทําธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 10,000 USD จะตองรายงาน ถาเปนการประกอบ
ธุรกิจจริง แมจะเปนการทําธุรกรรมที่มีมูลคาถึง 100,000 USD ก็จะทําเพียงครั้งเดียว เปนตน แต
ถามีการทําธุรกรรมในลักษณะที่ใกลเคียงกับธุรกรรมที่ตองรายงานในวันเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน 
และกระทําในหลายสาขาของธนาคาร ซึ่งจากลักษณะธุรกิจของลูกคาไมนาจะไดรับเงินมาใน
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ลักษณะเปนจํานวนยอย เชนนั้น ซึ่งเปนการขาดความสมเหตุสมผลในการทําธุรกรรม โดยอาจเปน
การหลีกเลี่ยงไมใหถูกรายงานธุรกรรม (Structuring) ก็ถือเปนการทําธุรกรรมที่นาสงสัย 
 

นอกจากนี้ นิติบุคคลบางประเภท เชน มูลนิธิ หรือสมาคม ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัด
ต้ังขึ้นเพื่อการสาธารณะกุศล มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาผลกําไร แตก็ปรากฏวานิติบุคคล
นั้นๆมีการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลคาสูง โดยไมสามารถอธิบายถึงแหลงที่มาของเงินได ก็อาจ
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ที่ตองรายงาน 
 

 จากที่กลาวมาขางตน ความสงสัย(Suspicion) จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูมีหนาที่
รายงาน จะตองเอาใจใสตอการทําธุรกรรมในแตละครั้งรวมถึงประวัติการทําธุรกรรมที่ผานๆมา 
ของลูกคาโดยตองอาศัยหลายสิ่งประกอบกันไมวาจะเปนการรูจักลูกคาของตน ความรู ในลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจตางๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลในการทําธุรกรรม ซึ่งทั้งหมดจําเปนตอง
อาศัยประสบการณ การฝกอบรม และการแสวงหาความรูเพิ่มเติมของผูมีหนาที่รายงาน 
 

3.6.2 ธุรกรรมทุกประเภทมีความสําคัญ 
 

ขอที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ แมวาในการประกอบธุรกิจ ธุรกรรมเงินสด
จะยังเปนที่แพรหลายอยูมาก รวมทั้งสังเกตเห็นความผิดปกติไดงาย โดยเฉพาะในธุรกรรมที่มีมูล
คาสูง แตเนื่องจากในปจจุบัน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรซึ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ มากนั้น แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยีดังกลาว
ก็ยังคงมีชองวางบางประการอยู ซึ่งอาชญากรหรือนักฟอกเงิน อาจอาศัยชองวางดังกลาวในการ
เอื้อประโยชนแกตนเพื่อประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชเครือขายอินเตอรเน็ตใน
การฟกเงิน เพราะเปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอรไดทั่วทุกมุมโลก สามารถสงผาน
ขอมูลกันไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด และไมมีการตรวจสอบการใชบริการใดๆเลย ทั้งนี้หนึ่งใน
นั้นคือการใหบริการของธนาคารในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
ซึ่งหลักในเรื่องของการแสดงตน หรือการบันทึกขอเท็จจริงตางๆ ไมอาจทําได การโอนเงินจํานวน
มากๆ หรือการชําระราคาคาสินคาและบริการ สามารถกระทําไดโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดัง
นั้นผูมีหนาที่รายงานควรจะตองใหความสนใจกับธุรกรรมอื่นๆ ดวยเชนกัน 
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3.6.3 พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําธุรกรรม 
 

 นอกจากพิจารณาขอมูลในรูปของเอกสารหรือ สถิติแลว พฤติกรรมการแสดง
ออกของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มาติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่ เปนอีกหนึ่งแนวทางที่ชวยใน
การพิจารณาวา การทําธุรกรรมคร้ังนั้นๆ นาสงสัย หรือไม ทั้งนี้เพราะ โดยปกติมนุษยโดยทั่วไปเมื่อ
ถูกถามหรือพูดคุยในเรื่องที่เปนความจริง มักจะพูดจา ตอบโต โดยฉะฉาน ชัดเจน และไมปรากฏ
ถึงความรูสึกเครียดกระวนกระวายในขณะสนทนา ดังนี้ หากผูมาทําธุรกรรมมีความผิดปกติใน
ขณะสนทนา เชน เหงื่อออกมากผิดปกติ กระวนกระวาย หรือเครียดผิปกติ หรือพยายามหลบเลี่ยง
ไมตอบคําถามเกี่ยวกับการทําธุรกรรม ยอมสันนิษฐานไดวา ธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยรวมถึง กรณีที่มีการติดตอทําธุรกรรมเปนกลุมแตเมื่อถึงเวลาติดตอทําธุรกรรมกับพนักงาน
กลับไมเขารวมดวยแตมาดวยทุกครั้ง ก็อาจสันนิษฐานไดวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเชน
กัน 
 
 3.6.4 สิ่งบงชี้และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ  
 

 ปจจัยหรือส่ิงบงชี้ที่เปนบอเกิดเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรม อาจมาจาก
การพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไมเปนปกติเกี่ยวกับลักษณะของการทําธุรกรรมนั้นเอง หรือผูทําธุร
กรรม หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งผูมีหนาที่รายงานไมควรหาขอสรุปวาเปนหรือไมเปนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย โดยการพิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงประการเดียว แตควรพิจารณามูลเหตุ
ปจจัย และพฤติการณแวดลอมทั้งหมดของธุรกรรมใหรอบคอบ ซึ่งอาจจะเริ่มตนตั้งแต หลักการรู
จักลูกคาของตน (Know your customers) ดังที่กลาวขางตน นอกจากนี้ปจจัยและสิ่งบงชี้ถึง
ลักษณะของธุรกรรมที่สาเหตุอันควรสงสัย สามารถนํามาใชไดเพียงระดับหนึ่ง และในระยะเวลา
หนึ่งเทานั้น และไมสามารถแจกแจงใหครอบคลุมครบถวนได ส่ิงบงชี้และปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ของ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังตอไปนี้นํามาจากประสบการณของธนาคาร และสถาบันการเงินใน
ประเทศซึ่งมีพัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมากอนไดแก 
 

1. การเปดบัญชีโดยไมใชชื่อจริง (False name accounts) บัญชีที่ไมใชชื่อ
จริงถูกใชเปนเครื่องมือในการซอนเรนเงินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือเพื่อวัตถุประสงคผิด
กฎหมายอื่นๆ ความพยายามในการเปดบัญชีหรือทําธุรกรรมใดโดยการใชชื่อเท็จ ชื่อปลอม หรือ
ชื่อที่ ต้ังขึ้นเอง และไมมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงตนตาม
กฎหมาย ตอเปนการทําธุรกรรมที่เหตุอันควรสงสัย 
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 2. การหลีกเลี่ยงไมใหถูกรายงานธุรกรรม (Structuring) โดยที่กฎหมาย
ฟอกเงินไดกําหนดหลักเกณฑในการรายงานการทําธุรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปเปนการกําหนดจํานวน
เงินวาเมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีจํานวนเงินเทานั้นเทานี้ เชน 10,000 USD จะตองรายงานการทําธุร
กรรมนี้ตอหนวยงานที่รับผิดชอบดังนั้น อาชญากรหรือนักฟอกเงิน จึงพยายามหลีกเลี่ยงไมใหมี
การการยงการการทําธุรกรรม โดยใชวิธีการแบงสวนของเงินเพื่อทําธุรกรรมหลายครั้งหรือหลาย
แหง หรือโดยหลายบุคคล ทั้งที่หากเปนกรณีปกติจะตองทําธุรกรรมนั้นเพียงครั้งเดียว แหงเดียว 
หรือโดยบุคคลคนเดียว การหลีกเลี่ยงอาจใชวิธีการหรือพฤติการณ เชน 
 

- ใชบุคคลหลายคนที่รูเห็นเปนใจรวมกันทําธุรกรรม 
- แบงธุรกรรมเงินสดจํานวนมากซึ่งจําเปนตองทําเพียงครั้งเดียว แตตองถูก

รายงาน ออกเปนธุรกรรมยอย ใหแตละธุรกรรมรายยอยมีจํานวนนอยกวาที่กฎหมายกําหนดให
รายงานเพียงเล็กนอย แลวทําธุรกรรมรายยอยดังกลาวหลายครั้งหลายเวลา 

- กระอักกระอวนหรือไมยอมทําธุรกรรมตอไปใหแลวเสร็จ เมื่อทราบจากผูให
บริการวาจําเปนตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นๆ 

 - พยายามจูงใจพนักงานสถาบันการเงินหรือหาวิธี เพื่อที่จะไมตองทําราย
งานการทําธุรกรรมตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

3. การทําธุรกรรมกับบางประเทศ(Transactions with certain countries) 
 

 ผูมีหนาที่รายงานควรใหความสําคัญกับการทําธุรกรรมกับตางประเทศ เชน
การโอนเงินทางโทรเลข การซื้อ ดราฟต หรือการขอเปด L/C ซึ่งเปนการทําธุรกรรมไปยังตาง
ประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 

- ประเทศแหลงผลิตหรือสงผานยาเสพติด โดยเฉพาะประเทศในบางสวนของ
ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก เชน เลบานอน และประเทศในบางสวนของอเมริกาใต และ
อเมริกากลาง เชน โคลัมเบีย ปานามา เปนตน 
 

- ประเทศที่เปนเกราะกําบังทางภาษี ซึ่งเปนที่รูจักกันวาใชกฎหมายคุมครอง
ความลับของลูกคาชวยเหลือการฟอกเงินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะหมู
เกาะแคริบเบียน หมูเกาะเคยแมน บางสวนของยุโรปเชน The Isle of Man, Channel Islands 
และบางประเทศแถบแปซิฟกใต เชน Cools Island และ Vanuatu เปนตน 
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 4. การเคลื่อนยายผลกําไรหรือเงินทุนระหวางประเทศเพื่ อฟอก
เงิน(International profit shifting or funds transfer to launder money) สถาบันการเงินหรือผูมี
หนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรมควรใหความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุนหรือผลกําไร
ไปยังตางประเทศซึ่งอาจมีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวกับการฟอกเงินได  เชน กรณีที่เกี่ยวของกับการ
เปดบัญชีหรือทํารายการทางบัญชีที่ใชโดยผูที่มีถิ่นที่อยูในประเทศนั้นและมีการดําเนินการตาง ๆ  
 

5. การทําธุรกิจหรือธุรกรรมใหม  โดยปกติกฎหมายฟอกเงินจะกําหนดให
บุคคลที่ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปนครั้งแรกจะตองแสดงตนโดยการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตนเอง ที่อยู อาชีพ พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได  ซึ่งยอมเปนที่แนนอนวาหลักการรูจักลูกคา
ของตน (know  your customer) ไมอาจนํามาใชได  มักเปนการเงินหรือผูมีหนาที่รายงานจึงควร
ใหความสําคัญกับบุคคลผูมาติดตอ  ดังตอไปนี้ 

- ลูกคาซึ่งไมเต็มใจที่จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง  การอธิบายขอมูล
เกี่ยวกับตนเองไมวากรณีใด ๆ เปนไปโดยความยากลําบากเกินกวาปกติ 

- ลูกคาซึ่งไดบัญชีเปนระยะเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะลูกคาตางถิ่นซึ่งสามารถ
ใชบริการเชนเดียวกันจากสถานที่ที่อยูใกลบานกวาได 

- ลูกคาซึ่งไดรับการแนะนําโดยธนาคารตางประเทศ  โดยทั้งลูกคาและ
ธนาคารผูแนะนํามีถิ่นฐานในประเทศที่มีการผลิตและขายยาเสพติดแพร
หลาย 

- ลูกคาที่เปนนิติบุคคล  หลีกเลี่ยงที่จะแสดงหลักฐานการจัดตั้งบริษัท หรือ
เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท  หรือมีความลาชาหรืออาจาลําบากในการ
ไดสําเนาบัญชีหรือเอกสารจดทะเบียนมา 

- ลูกคาซึ่งไมมีเหตุผลที่เขาใจไดในการใชบริการ  เชน  ตองการทําธุรกรรม
ที่นอกเหนือจากรูปแบบปกติของผูใหบริการ  หรือเปนธุรกรรมที่ดูสลับซับ
ซอน 

- ธุรกรรมใด ๆ ที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมเปนที่รูจัก 
 

6. การใชตัวแทน  หรือคนกลาง (Intermediaries) แมวาการใชตัวแทนหรือ
คนกลางจะเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมาย  หรืออาจมีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายอยางแทจริง  แตใน
บางธุรกรรมที่ไมจําเปนตองผานตัวแทน  การตั้งตัวแทน  หรือคนกลางอาจเปนการเพิ่มจํานวนผู
เกี่ยวของกับธุรกรรมใหมากขึ้นโดยตั้งใจ  การตั้งตัวแทนเชนนี้แาจเปนการจัดการทางการเงินที่ไม
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โปรงใส  โดยอาชญากรหรือนักฟอกเงินอาจใชคนกลางเพื่อหนวง ซอน หรือหลีกเลี่ยงจากการตรวจ
สอบ 
 

7. การใชบุคคลภายในธนาคาร  นอกจากลูกคาหรือผูใชบริการแลว  สถาบัน
การเงินควรจะตองสังเกตุ และระมัดระวังพนักงานของตนทั้งที่เกี่ยวของกับการทําธุกรรมหรือ
พนักงานทั่วไป  เพราะอาชญากร  หรือนักฟอกเงินอาจจูงใจใหพนักงานใหความชวยเหลือในการ
ฟอกเงิน  โดยอาจสังเกตุไดจากลักษณะตอไปนี้ 
 

- พนักงานซึ่งใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอย  ทั้งที่ไมนาจะกระทําไดโดยลําพังจาก
เงินเดือนที่ไดรับ 

- พนักงานซึ่งไมเต็มใจหยุดพักในวันหยุด 
- พนักงานขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผูที่ขายเปนเงินสด 
- พนักงานซึ่งเกี่ยวของกับการหายไปอยางลึกลับของบัญชี หรือเงินใน

บัญชีขาดไปจํานวนมากโดยไมอาจอธิบายได 
 

8.  การชําระบัญชี  การชําระบัญชีที่เกิดจากการลงทุนในปริมาณมาก  หรือไม
ปกติเกี่ยวกับหลักทรัพยดวยเงินสด  มักจะเปนกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย  เชน 
 

- การทําธุรกรรมมากครั้งแตมูลคาครั้งละนอยๆ โดยลูกคารายเดียวเกี่ยว
กับหลักทรัพยรายเดียวกัน  แตละครั้งใชเงินสดและตอมาขายไปในธุร
กรรมเดียว 

- การชําระบัญชีดวยเงินสดในธุรกรรมรายใหญ 
- การาชําระเงินดวยเช็คของบุคคลที่สามหรือการโอนเงินในกรณีที่มีการ

แปรเปลี่ยนระหวางเจาของบัญชี  ผูลงนาม  และผูคาดหวังในการลงทุน 
เปนตน 

 
9. การจําหนายเงินที่ไดรับ  ในบางสถานการณ การชําระเงินที่ไดรับจากการ

ลงทุนก็เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได  เชน 
 

- การชําระเงินแกบุคคลที่สามโดยไมมีความสัมพันธชัดเจนกับผูลงทุน 
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- การชําระบัญชีโดยการจดทะเบียนหรือสงมอบหุนแกบุคคลที่สามซึ่งไมได
ตรวจสอบ 

- การชี้แนะใหชําระบัญชีที่ผิดปกติ  รวมทั้งการชําระเงินแกบุคคลที่เห็นได
ชัดวาไมเกี่ยวของ 

 
10. ในธุรกิจบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  สามารถพิจารณาจาก

ส่ิงบงชี้  ดังตอไปนี้ 
 

- การทํ าป ระกันแบบจ าย เบี้ ยป ระกันครั้ ง เดี ยว  (Single premium 
contracts) 

- การจายเบี้ยประกันดวยเงินสดจํานวนมาก 
- การจายเบี้ยประกันโดยดราฟตธนาคาร  การโอนเงินทางอิเล็คทรอนิกส 

หรือเช็คจากบัญชีของบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับกรมธรรม 
- ลูกคาขอใหทําสัญญาประกันภัยโดยที่แหลงที่มาของเงินที่จะจายเบี้ย

ประกันไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับสถานะที่ปรากฎของลูกคา 
- การขอซื้อกรมธรรมขนาดใหญโดยการเหมาจายอยางกระทันหันโดยลูก

คาเดิมซึ่งสัญญาปจจุบันที่มีอยูเปนสัญญากรมธรรมขนาดเล็กธรรมดา 
- ขอเสนอโดยวัตถุประสงคที่ไมอาจจะเขาใจไดโดยงาย  เมื่อพิจารณาถึง

หลักฐาน 
- ในกรณีสัญญาประกันชีวิต  มีการเลิกสัญญาแตเนิ่นๆ ซึ่งอางวาเปนเงิน

เบี้ยประกันที่ไดรับคืน 
 
         จากแนวทางในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่กลาวขางตน  เปนเพียงสวน
หนึ่งที่ไดจากประสบการณในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของตางประเทศ  ซึ่งเปน
เพียงตัวอยางที่จะชวยใหผูมีหนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไดใชในการ
พิจารณาเบี้องตนเทานั้น 



บทที่ 4 
 

รูปแบบ และลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราช
บัญญัติ  ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 
 
4.1 หลักการของ ธุรกรรม และ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

  4.1.1 ความหมาย รูปแบบ และลักษณะของ ธุรกรรม 
 
      คําวา “ธุรกรรม” (Transaction หรือ Activity) นั้น โดยทั่วไปมักถูกใชกันในทาง
ธุรกิจการเงินการธนาคาร เชน การฝาก การถอน หรือโอนเงิน เปนตน1 ทั้งนี้รวมถึงการติดตออ่ืนๆ 
ที่ไปกระทํากับธนาคาร เชนการขอเปดวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft หรือ O/D) การขอเปด
เลตเตอรออฟเครดิต หรือ L/C หรือการทําสัญญากูเงิน กิจกรรมตางๆ เหลานี้รวมถูกเรียกวา      
“ธุรกรรม”ทั้งสิ้น แตอยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรการของกฎหมายปอง
กันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไดมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ธุรกรรม” ไวเปนการเฉพาะ 
 
  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดให
คํานิยามของคําวา “ธุรกรรม” ไวดังนี้ 
 
  “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือ การ
ดําเนินการใด ๆ กับผูอ่ืนทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 
    จากคํานิยามของคําวา “ธุรกรรม” ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขางตน “ธุรกรรม” จึงอาจแบงออกเปนการกระทําประเภทตางๆ ได 3 ประเภท คือ 
 
    4.1.1.1 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม หรือสัญญา 
 
                                                        

1 นิกร เภรีกุล, การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติ, หนา 100. 
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    4.1.1.2 การดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืนทางการเงินหรือทางธุรกิจ 
 
  4.1.1.3 การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 

4.1.1.1 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรมหรือสัญญา 
 

โดยที่ คําวา “นิติกรรม” และ “สัญญา” เปนคําที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

ความหมายของ “นิติกรรม” 
 

  ในชวงกอน พ.ศ. 2468 ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับนิติ
กรรมเลย แตไดนําหลักกฎหมายลักษณะสัญญา(Law of Contract) ของอังกฤษ มาปรับใชเปน
สวนใหญ ตอมาดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีบทบัญญัติเพื่อการวางหลักอยางแนชัดใน
เร่ืองนิติกรรมนี้ จึงไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพรรพ 1 ฉบับ พ.ศ. 2468 
ซึ่งไดมีการกําหนดหลักเกณฑของนิติกรรมไวในลักษณะ 4 ต้ังแตมาตรา 112-155 และลักษณะ 5 
ระยะเวลา ต้ังแตมาตรา 156-162 และลักษณะ 6 อายุความ ต้ังแตมาตรา 163-193 โดยบท
บัญญัติทั้งหมดไดใชบังคับมานับต้ังแตนั้นจนเปนระยะเวลาเกือบ 70 ป จนในป พ.ศ.2535 ไดมี
การประกาศใช พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่
ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 ซึ่งไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนิติกรรม ระยะเวลา และ
อายุความขึ้นใหมโดยไดกําหนดใหบทบัญญัติอันเกี่ยวกับนิติกรรมไวในลักษณะ4 เชนเดิม2 
 

สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับ พ.ศ.2468 ซึ่งเปนฉบับเดิม
ไดกําหนดบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความหมายของนิติกรรมไวในมาตรา 112 แตในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหม ซึ่งใชใน พ.ศ.2535 อันเปนฉบับปจจุบันนี้ แมลําดับมาตราอัน
เกี่ยวกับนิติกรรมจะไดเปลี่ยนแปลงไป โดยบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความหมายของนิติกรรมไดถูก
บัญญัติไวในมาตรา 149 แตเนื้อหาของสาระสําคัญยังคงเดิม คือ “นิติกรรม หมายความวา การ
ใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ันระหวาง

                                                        
2 ไชยยศ เหมะรัชติ, ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรม (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิติธรรม, 2536), หนา 1. 
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บุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลงโอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”3 ซึ่งความหมายดังกลาวนี้อานแลว
คอนขางเขาใจยาก จึงมีนักกฎหมายอาวุโสของไทยและนักนิติศาสตรไดใหคําจํากัดความของนิติ
กรรมไวดังนี้4 

 
 พจนานุกรมใหคําจํากัดความของนิติกรรมวา “นิติกรรม (กฎ) น. การ

ใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวาง
บุคคล เพื่อจะกอเปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 
 

พระยาเทพวิฑูร ไดใหคําจํากัดความวา “นิติกรรม ไดแก การแสดงเจตนา
ของบุคคลโดยมีความประสงคมุงจะใหเกิดผลในกฎหมาย ในอันที่จะกอหรือเปลี่ยนแปลงหรือโอน
หรือสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ 
 

ศาสตราจารย ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร ไดใหคําจํากัดความไววา “นิติกรรม 
เปนการที่บุคคลกระทําโดยเจตนามุงผลในกฎหมายและกฎหมายบังคับใหเกิดผลตามเจตนานั้น 
 

ศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดใหคําจํากัดความไววา “นิติกรรม 
แปลโดยศัพท หมายถึงการกระทําในกฎหมาย โดยอรรถยอมมุงถึงการกระทําที่จะเกิดผลบังคับกัน
ไดตามกฎหมาย” 
 
     ศาสตราจารย ดร.ประกอบ หุตะสิงห ไดใหคําจํากัดความไววา “นิติกรรม 
ก็คือการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายของบุคคล ไดมีการแสดงเจตนาออกมาโดยมุงประสงคจะให
เกิดผลในกฎหมายขึ้นระหวางบุคคล 
 
     ศาสตราจารย ศักดิ์ สนองชาติ ไดใหคําจํากัดความไววา “นิติกรรม ก็คือ
การกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุงประสงคจะใหเกิดผลในกฎหมาย ผูกพันกันใน
การกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
 

                                                        
3 อธิราช มณีภาค, คําอธิบายนิติกรรมและสัญญา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติ

บรรณการ, 2543), หนา 35. 
4 เร่ืองเดียวกัน, หนา 35-36.  



 161

     ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ ไดใหคําจํากัดความไววา “นิติกรรม คือ
การกระทําของบุคคล โดยการกระทํานั้นเปนการโดยชอบดวยกฎหมาย และมุงที่จะกอใหเกิดผลใน
ทางกฎหมาย ซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นเปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” โดย
การกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธินี้อาจรวมเรียกวา “การเคลื่อนไหวแหงสิทธิ” 
 

ตัวอยางการกระทําที่เปนนิติกรรม 
 

 1.นายแดงตองการซื้อขาวสารมาหุงรับประทาน จึงขอซื้อขาวสารจาก
นายดําเจาของรานคาขายขาวสาร 1 ถังในราคา 150 บาท นายดําตกลงขายขาวสาร 1 ถัง ราคา 
150 บาทใหนายแดง ดังนี้ถือวานายดําและนายแดงไดทํานิติกรรมตอกันแลว(ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา453) 

 
 2.นายแดงมีที่ดินซึ่งมีโฉนดแลว 5 แปลง จึงประกาศขายที่ดิน แปลงที่

ดินโฉนดเลขที่ 5 ในราคาหนึ่งลานบาท นายดําไดดูที่ดินแปลงดังกลาวแลวพอใจ จึงตกลงซื้อใน
ราคาหนึ่งลานบาท ตามที่นายแดงประกาศขายนั้น ซึ่งทั้งนายแดงและนายดําไดไปจดทะเบียนการ
ซื้อขายที่ดินแปลงดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ที่ดินแปลงนั้นอยูในเขตอํานาจ
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456) ดังนี้ถือวานายแดงและนายดําไดทํานิติกรรมตอ
กันแลว 
 
    3.นายแดงอายุ 75 ป ไดทําพินัยกรรมแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับวา 
เมื่อตนเองถึงแกความตายแลว ขอยกทรัพยสินทั้งหมดของตนใหนายดําผูเปนบุตรคนโตแตผูเดียว 
แลวลงวันเดือนป และลายมือชื่อของนายแดงไวในพินัยกรรมฉบับดังกลาวนั้น ดังนี้ถือวานายแดง
ไดทํานิติกรรมแลว (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา1657) ตอมาเมื่อนายแดงถึงแก
ความตาย ทรัพยสินของนายแดงทั้งหมดซึ่งเรียกวาทรัพยมรดกของนายแดงนั้นยอมตกทอดแก
นายดําผูเปนทายาทโดยพินัยกรรม 
 
    4.การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ทําใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ เปนนิติกรรม
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299) 
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ตัวอยางการกระทําที่ไมเปนนิติกรรม 
 
    1.นายแดงไดบอกกับนายดําซึ่งเปนเพื่อนกันวา หากนายดําปลูกบาน
หลังใหมเสร็จ และทําบุญขึ้นบานใหมเพื่อเขาอยูเมื่อใด นายแดงจะซื้อชุดรับแขกรุนใหมราคา 
35,000.-บาทมามอบใหนายดํา ตอมาเมื่อบานปลูกสรางเสร็จและนายดําทําบุญขึ้นบานใหมและ
ไดเขาไปอยูในบานหลังดังกลาวแลว และนายแดงไดมารวมงานขึ้นบานใหมนั้นดวย แตนายแดงไม
ยอมซ้ือชุดรับแขกมามอบใหนายดําตามที่ไดบอกไวนั้นเลย ดังนั้นนายดําจะเรียกหรือฟองเรียกให
นายแดงสงมอบชุดรับแขกราคา 35,000.-บาท ใหแกตนไมได เพราะไมใชการทํานิติกรรมตอกัน 
 
    2.คําพิพากษาของศาลซึ่งแสดงหรือใหบุคคลไดสิทธิหรือมีสิทธิอยางใด
นั้น  บุคคลนั้นยอมได สิทธิหรือมี สิทธิตามคําพิพากษานั้นโดยสมบูรณ  แมจะเปนจําพวก
อสังหาริมทรัพยก็ไมจําตองขอใหจดทะเบียนเสียกอน การจดทะเบียนเปนแตเพียงทรัพยสิทธิที่จะ
ใชยันคนภายนอกเทานั้น (ถึงจะไดมาโดยประการอื่นไมใชไดมาโดยนิติกรรม(คําพิพากษาฎีกาที่ 
352/2488)) 
 

  3.ใบมอบฉันทะซึ่งทําขึ้นในขณะผูมอบปวย มีสติไมปกติ พูดจาไมรูเร่ือง 
ผูอ่ืนตองจับมือและลายมือใหเซ็นชื่อนั้น ยอมไมสมบูรณตามกฎหมาย (ไมถือวาเปนการทํานิติ
กรรม(คําพิพากษาฎีกาที่ 1568/2497)) 
 
    4.เดิมผูรองพิพาทกับจําเลย ที่สุดไดประนีประนอมยอมความกันโดยผู
รองยอมชําระเงินแกจําเลย 6,000.-บาท จําเลยยอมใหโอนใสชื่อผูรองในโฉนดรายพิพาทและศาล
ไดพิพากษาตามยอมไปแลว ดังนี้แมจําเลยเปนหนี้โจทกและนําโฉนดใหโจทกยึดถือไวเปนประกัน
แตไมไดไปจดทะเบียนไว และแมศาลจะไดพิพากษาใหจําเลยใชหนี้โจทกแลวก็ตาม โจทกหามีสิทธิ
ในที่พิพาทดีไปกวาผูรองอยางใดไม เพราะสิทธิในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่รายพิพาทตาม
พิพากษาตามยอมยังคงเปนของผูรองอยู (ถือวาไดมาโดยประการอื่นไมใชไดมาโดยนิติกรรม(คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1660/2498)) 
 
    5.การไดมาซึ่งทรัพยสิทธิโดยผลแหงกฎหมาย เชน การไดมาซึ่งสิทธิยึด
หนวง(มาตรา 241) การไดมาซึ่งการครอบครองปรปกษ(มาตรา 1382) การไดมาซึ่งภาระจํายอม
(มาตรา 1401) การไดรับมรดก(มาตรา 1599 และ 1603) ไมถือเปนการไดมาโดยนิติกรรม แตถือ
วาเปนการไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 
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ความหมายของ “สัญญา” 
 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2 วาดวยสัญญามิ
ไดใหคําจํากัดความของสัญญาวาคืออะไร แกพจนานุกรมใหคําจํากัดความไววา “สัญญาคือ 
ความตกลงระหวางบุคคลสองฝายหรือหลายฝายวาจะกระทําการหรือละเวนการอยางใดอยาง
หนึ่ง” 
 

ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ ไดใหคําจํากัดความไววา “สัญญา คือ 
นิติกรรมหลายฝายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป แตละฝายอาจ
เปนบุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนฝายเดียวกันก็ได โดยตางไดตกลงยินยอมกันกอใหเกิด
หนี้ข้ึนซึ่งอาจเปนหนี้ใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการใดๆก็ได” 
 

ดวยเหตุนี้ สัญญาจะตองมีคูสัญญาอยางนอย สองฝาย สวนแตละฝาย
จะมีบุคคลเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากเทาใดนั้น บทบัญญัติของกฎหมายไมไดจํากัดไวและ
การเกิดสัญญาไดนั้นจะตองมีการแสดงเจตนาอันเปนคําเสนอ ฝายหนึ่ง และมีคําสนองรับการ
แสดงเจตนาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งคําเสนอและคําสนองจะตองถูกตองตรงกันจึงจะเกิดเปนสัญญาอนึ่ง 
นักกฎหมายบางทานใหความเห็นวา สัญญาคือนิติกรรม แตนิติกรรมไมจําเปนตองเปนสัญญา
เสมอไป ตัวอยางเชน 
 

 1.การกระทําที่ เปนสัญญา เชนนายแดงตองการกู เงินจากนายดํา 
100,000 บาท จึงแสดงเจตนาขอกูเงินจากนายดํา 100,000 บาท เมื่อนายดํารูถึงการแสดงเจตนา
ของนายแดงแลว นายดําไดแดสงเจตนาสนองตอบตอนายแดงวาตกลงใหนายแดงยืมเงิน 
100,000 บาท ตามจํานวนที่นายแดงเสนอขอกูนั้น ดังนี้ถือวานายแดงไดทําสัญญากูยืมเงินกับ
นายดําแลว สัญญากูยืมเงินระหวางนายแดงกับนายดําไดเกิดขึ้นแลว เปนตน 
 

 2.การกระทําที่ไมเปนสัญญา เชน นายแดงไดทําพินัยกรรมแบบเอกสาร
เขียนเองทั้งฉบับยกทรัพยสินทั้งหมดของตนใหนายขาวบุตรคนโตของตนแตผูเดียว ดังนี้พินัยกรรม
นั้นไมเปนสัญญา เพราะเปนพินัยกรรมที่นายแดงทําขึ้นแตฝายเดียว โดยไมตองมีนายขาวมาแสดง
เจตนาตอบรับการแสดงเจตนานั้น ก็สมบูรณแลว ซึ่งเมื่อนายแดงตายลงเมื่อใดแลวพินัยกรรมฉบับ
ดังกลาวมีผลใชบังคับไดทันที โดยทําใหนายขาวมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกทั้งหมดของนายแดงแตผู
เดียว สิทธิที่ไดรับทรัพยมรดกดังกลาวจึงมิไดเกิดจากสัญญา แตเกิดจากนิติกรรมฝายเดียว 
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 หรือ เชน รถยนตเกงของนายแดงคันหนึ่งถูกคนรายลักไป นายแดงจึงได
ลงประกาศในหนังสือพิมพวาถาผูใดพบรถยนตคันดังกลาวแลวนํามาคืนใหแกตนไดภายใน 1 
เดือนแลวตนจะใหรางวัล 20,000.- บาท คําประกาศของนายแดงจึงเปนคํามั่น ถาตอมาอีก 15 วัน 
นายดําไปพบรถคันดังกลาวเขา และจําไดวาเปนรถของนายแดงจึงนํามาคือใหนายแดง ดังนี้ นาย
แดงตองใหรางวัล 20,000.-บาทแกนายดํา ตามที่ใหคํามั่นไว แมวานายดําจะไมรูวานายแดง
ประกาศใหรางวัลก็ตาม สิทธิที่นายดําจะไดรับเงินรางวัล 20,000.-บาทดังกลาวจึงมิไดเกิดจาก
สัญญา แตเกิดจากการออกโฆษณาใหคํามั่นวาจะใหรางวัลแกผูกระทําการไดตามคํามั่น ซึ่งเปน
นิติกรรมฝายเดียวนั้น 
 

4.1.1.2 การดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืนทางการเงินหรือทางธุรกิจ 
 
    ลักษณะของธุรกรรมประเภทนี้เปนการกระทําในลักษณะสองฝายซึ่งแต
ละฝายอาจจะมีบุคคลที่กระทํารวมกันมากกวา หนึ่งคน โดยมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชยคือ มุง
ผลประโยชนในทางธุรกิจ เชนการซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงินตราตางประเทศ หรือการซื้อ
ลด เช็ค เปนตน 
 

4.1.1.3 การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 
    ลักษณะของธุรกรรมประเภทนี้เนนที่เปนการกระทําเกี่ยวกับทรัพยสิน
(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 137) ดังนั้นไมวามีการกระทําใดๆ เกี่ยวกับทรัพย
สินเชนการซื้อขาย เชา ให ยืม เปนตน ก็ถือวาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน การขายที่
ดิน ส่ิงปลูกสราง เครื่องเพชร การเชาที่ดิน การยกรถยนตให เปนตน 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวาคําวาธุรกรรมที่กําหนดไวในบทนิยามนี้อาจมีความหมายกวาง
ไกลออกไปกวาที่ยกตัวอยางมาก จนถึงอาจจะกลาวไดวาการใหบทนิยามในลักษณะนี้ไมเพียงแต
ไมสามารถอธิบายความใหชัดเจนขึ้นไดเทานั้น ยังเปดชองวางใหมีการตีความไดหลากหลายเกิน
ไป โดยเฉพาะขอความ “การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน” ในตอนทาย 
 
   แม คําวา  “ธุรกรรม” ในพระราชบัญญั ตินี้อาจเปรียบเทียบกันไดกับคําวา 
Financial Transaction ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสหรัฐ
อเมริกา (Money Laundering Control Act of 1986-MLCA) ซึ่งมีการรางไวอยางไมรัดกุมนัก และ
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มีการตีความคอนขางจะกวาง ครอบคลุมแทบทุกอยางที่เปนการจําหนายจายโอน (Disposition) 
ซึ่งกระทําตอทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดแตเนื่องจากคําวา “ธุรกรรม” ท่ีกลาวถึงในบท
บัญญัติของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เกี่ยวพันโดยตรงกับ
หนาที่ในการรายงานและการตรวจสอบการทําธุรกรรม ซึ่งมิไดครอบคลุมเฉพาะในสวนของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินเทานั้นยังรวมถึง สํานักงานที่ดิน และผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะ
นําเกี่ยวกบการลงทุนดังนั้น บทนิยามของคําวา “ธุรกรรม” ในพระราชบัญญัตินี้จึงจําเปนตองมี
ความหมายที่ครอบคลุมกิจการกระทําหรือการดําเนินการทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการฟอก
เงินได เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.1.2 ความหมาย รูปแบบ และลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 
   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 ไดให
คํานิยามของคําวา “ธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย” (Suspicious Transaction หรือ Unlawful 
Activity) ไวดังนี้ 
 
   “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอน ผิดไป
จากกระทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขั้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม
วาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
 
   “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” กอใหเกิดหนาที่แกผูเกี่ยวของตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 คือสถาบันการเงิน สํานักงานที่ดิน 
รวมทั้งผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลง
ทุนหรือการเคลื่อนยายทุน ซึ่งถาผูที่มีหนาที่ตองรายงานตามมาตรา 13, 14 และมาตรา 16 ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษตามมาตรา 62 คือระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
 
   จากความหมายในบทนิยามดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางและลักษณะเบื้องตนในการพิจารณาวา
ธุรกรรมลักษณะใดบางที่จะถือวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แกผูที่มีหนาที่ในการรายงาน
การทําธุรกรรมที่นาสงสัยไว ดังนั้นเบื้องตน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจะตองมีรูปแบบและ
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ลักษณะเปน “ธุรกรรม” ตามที่ไดกลาวไวใน ขอ 4.1.1 และนอกจากนั้นจะตองมีลักษณะพิเศษ ดัง
ตอไปนี้ 
 
   1. มีความซับซอนผิดปกติ (Unusual or Unjustified complexity) 
   2. ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ (No economic justification) 
   3. หลีกเลี่ยงเพื่อไมใหมีการรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย (Structuring or 
avoiding the reporting of transactions) 
   4. เกี่ ย วข อ งกั บการกระทํ าความผิ ดมู ลฐาน  (Connected with the 
commission of a predicate offence) 
 

จากการศึกษาคํานิยามของคําวา “ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  ขางตน  จะเห็น
ไดวายังไมเปนการเพียงพอสําหรับผูมีหนาที่ตองรายงานเพราะเรื่องการรายงานการทําธุรกรรม  
หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย  การกําหนดคํานิยามไวเฉพาะ
ใน มาตรา 3 อาจจะยังไมเปนการเพียงพอที่จะใหผูมีหนาที่รายงาน  เกิดความรูความเขาใจที่ดี  
จนสามารถพิจารณาไดวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมปกติ  ธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ที่ตนมีหนาที่ตองรายงาน 
 

  ในการศึกษาเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากกฎหมายฟอกเงินของตาง
ประเทศในบทที่ 3  จะเห็นวา  กฎหมายฟอกเงินในตางประเทศมิไดมีการกําหนดบทนิยามของคํา
วา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  ดังเชน ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  เนื่องจากตองการเปดชองใหผูเกี่ยวของใชประสบการณและดุลพินิจของ
ตนเองใหสอดคลองกับเทคนิควิธีของการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม  จา
กากรศึกษากรณีตัวอยางตาง ๆ ในขอ 3.5  ทําใหสามารถสรุปแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาวา
ธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ซึ่งขอสรุปดังกลาวสามารถนํามาปรับใชรวมกับคํา
นิยามของคําวา  “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542  ดังรายละเอียดที่จะไดศึกษาในหัวขอตอไป   
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4.2 แนวทางในการกําหนดรูปแบบและลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 
  4.2.1 ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่
ทํากันอยูตามปกติ 
   

โดยทั่วไปการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจสุจริตใดๆ  ยอมตองการรูปแบบที่งาย  
รวดเร็วและเปนที่ยอมรับกันในแวดวงธุรกิจ  แตบุคคลซึ่งมีเจตนาทุจริตตองการฟอกเงินที่ไดมา
จากการกระทําผิดกฎหมาย  จําเปนตองสรางความสับสนใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งติดตาม
ตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบดังกลาว   จึงจงใจทําใหธุรกรรมนั้นซับซอนไปกวาที่คนทั่ว ๆ 
ไปกระทํากัน  เพื่อกลบเกลื่อนหรือเบนความสนใจ  หรือเจตนาสรางความยากลําบากใหเกิดขึ้นใน
การติดตามรองรอยในการกระทําความผิด 
 
  ดังนั้นแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีความซับซอน
ผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ  จึงไดแก 
 

4.2.1.1 ความสงสัยในพฤติกรรม (Suspicious) 
 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในลักษณะนี้มุงเนนที่จะใหความสนใจตอธุร
กรรมที่มีลักษณะที่ซับซอน ผิดปกติ หรือมีความแตกตางจากการทําธุรกรรมโดยทั่วไปที่ทํากันอยูใน
การดําเนินธุรกิจ พนักงานของสถาบันการเงิน หรือผูมีหนาที่รายงานจึงตองเปนผูที่รูจักและเขาใจ
เกี่ยวกับการกระทําธุรกรรมแตละประเภทเปนอยางดีวา  ธุรกรรมประเภทใดเหมาะกับการดําเนิน
ธุรกิจอยางใดมีขอดีและขอเสียอยางใด  เพื่อที่วาเมื่อมีการติดตอของลูกคาเพื่อทําธุรกรรมประเภท
นั้นๆ  จะไดรูวาเปนการทําธุรกรรมปกติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค  หรือวิธีการดําเนินธุรกิจของ
ลูกคารายนั้นๆ  หรือไม  ซึ่งทั้งนี้จะตองนําเอาหลักการรูจักลูกคาของตน ( know your Customer) 
หลักในเรื่องการดําเนินธุรกิจและความสมเหตุสมผลในการทําธุรกรรมมาประกอบกันเพื่อวิเคราะห
วาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  คือ  เปนธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทํา
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ  ดังรายละเอียดที่ศึกษาไวในบทที่ 3 ตัวอยางเชน 
 

 นักฟอกเงิน ก  มีที่อยูปกติที่กรุงเทพฯ  แตไปเปดบัญชีเงินฝากที่จังหวัด
สุพรรณบุรีในนามของพี่ชายและนองสาว  ฝากเงินสดจํานวนมากที่ไดจากการคายาบา  ตอมาโอน
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เงินสกปรกดังกลาวเขาบัญชีในกรุงเทพฯ  ในนามของลูกชาย  สุดทายจึงโอนเงินดังกลาวเขาบัญชี
ในนามของตนเอง 
 

มิจฉาชีพ ข  อางวาเปนนักธุรกิจ  แตไมปรากฎชัดวาธุรกิจประเภทใด 
(ความจริงเปนนักฉอโกงประชาชน)  เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไวหลายบัญชี  มีการโอนจาก
บุคคลตางๆ  เขามาในแตละบัญชีของมิจฉาชีพ ข  แตละวันมีเงินรวมกันนับสิบลานบาท  ตอมา
มิจฉาชีพ ข  โอนเงินในแตละบัญชีมารวมในบัญชีหนึ่งทั้งหมด  แลวโอนไปยังบุคคลที่สามใน
ประเทศหมูเกาะแคริบเบียน 
 

  วายราย ค  ทําธุรกิจรานอาหารเพื่อบังหนาการเปนผูจัดการสถานคา
ประเวณี  นําเงินที่ไดจากอาชญากรรมดังกลาวไปฝากธนาคาร  แลวโอนเงินไปตางประเทศแกผูซึ่ง
อางวาเปนหุนสวนในรานอาหาร (ความจริงเปนผูรวมกระทําความผิด)  ทั้งที่ไมปรากฎวาเปนเปน
รานอาหารที่เปนการลงทุนรวมกับชาวตางประเทศแตอยางใด 
 

4.2.1.2 ใหความสําคัญกับธุรกรรมทุกประเภท 
   
     จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ประกอบกับการพยายามสราง
ทางเลือกใหแกลูกคาหรือผูใชบริการทําใหสถาบันการเงินพยายามคิดคนวิธีการในการทําธุกรรมให
มีความงายสะดวกรวดเร็ว  และเปนที่พอใจของลูกคาหรือผูใชบริการมากที่สุด  ทําใหธุรกรรมเงิน
สดหรือการมาติดตอทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินมีความสําคัญนอยลง และมีปริมาณธุรกรรมที่ลด
นอยลง ลูกคาหรือผูใชบริการสามารถกระทําธุรกรรมไดโดยผานทางโทรศัพท  หรือทาง Internet   
ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงานจึงควรใหความสนใจตอธุรกรรมที่กระทําโดยทางอื่นมากขึ้นเพราะเปนทาง
เลือกหนึ่งของการพยายามทําธุรกรรมใหซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํา
กันอยูตามปกติ 
 

4.2.1.3 การสังเกตพิรุธจากพฤติกรรมของบุคคลหรือองคกรที่ทําธุรกรรม 
  
     จากที่กลาวมาแลววาการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป  มัก
ตองการรูปแบบที่งาย  รวดเร็ว  สะดวก  และเปนที่ยอมรับในการดําเนินธุรกิจ  แตเมื่อมีการทําธุร
กรรมที่มีความซับซอนโดยมีเจตนาทุจริต  เพื่อตองการสรางความสับสนยากแกการตรวจสอบติด
ตาม  การทําธุรกรรมดังกลาวยอมยากแกการทําใหเกิดความเขาใจที่สมเหตุสมผลแกผูที่มีหนาที่
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รายงาน  ดังนั้นลูกคาหรือผูใชบริการยอมตองพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการซักถามจากพนักงาน
ของสถาบันการเงิน  ความกระวนกระวายยอมเกิดขึ้นเพราะตองการใหการทําธุรกรรมนั้นๆ เสร็จไป
โดยรวดเร็ว  หรือการตอบคําถามวนไปวนมาเพื่อถูกถาม  เปนตน 
 

4.2.1.4 สิ่งบงชี้ หรือปจจัยแวดลอมอื่น ๆ 
 
     นอกจากแนวทางที่กลาวมาขางตนแลว  ประสบการณ  ความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับการทําธุรกรรมถือเปนสิ่งสําคัญของผูมีหนาที่ทํารายงาน  ทั้งนี้เพราะแตละธุรกิจมี
การดําเนินการที่แตกตางกัน  หรือแมกระทั่งในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดตางกันก็มีวิธีการ
ดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ความเหมาะสมในการทําธุรกรรมแตละประเภทจึงยอมข้ึนอยู
กับประเภท  ขนาด  และวัตถุประสงคของแตละธุรกิจ  ดังตัวอยางเชน 
 
     ลักษณะเบื้องตนของการดําเนินธุรกิจที่ผิดปกติ  โดยการใชวิธีการหรือ
เคลื่อนยายเงินทุนที่ผิดปกติในการทําธุรกิจ  ไดแก 
 
      - การแลกเปลี่ยนธนบัตรยอย  เปนธนบัตรมูลคาสูงรวมเปนเงินจํานวน
มาก  โดยไมมีเหตุผลที่ชัดเจนวาจะไปใชเพื่อการใด  หรือเกี่ยวของกับธุรกิจที่ดําเนินการอยูอยางไร 
 

- การทําธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก  แตไมถึงระดับที่ตองรายงานและ
บอยครั้งโดยผูซึ่งไมเปนลูกคาประจํา 
 
     - การฝาก ถอน โอน หรือเคลื่อนยายเงินทุนเปนเงินสดจํานวนมาก  โดย
แหลางที่มาของเงินไมปรากฎชัดวาชอบดวยกฎหมาย 
 
     - บัญชีซึ่งมีการฝากตราสารการเงินชนิดผูถือบอยครั้ง (เชน เช็คธนาคาร  
ธนาณัติ  พันธบัตรผูถือ  เปนตน)  แตละครั้งจํานวนต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหตองราย
งานเล็กนอยเทานั้น 
 
     - การใชเช็คเดินทางที่มีจํานวนสูงผิดปกติ 
 
     - การถือบัญชีที่ผิดปกติ  เชน 
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      - ลูกคามีบัญชีจํานวนมากเกินปกติเมื่อพิจารณาถึงประเภท
ธุรกิจที่ลูกคาอางวาทําอยู 
      - บัญชีในชื่อใดชื่อหนึ่งหรือหลายชื่อ  ซึ่งมีการโอนเงินระหวางกัน
ไปรวบรวมอยู ณ บัญชีใดบัญชีหนึ่ง  ซึ่งไมสัมพันธกับธุรกิจหรือวัตถุประสงคในการคาที่กลาวอาง
วาทําอยู 
      - บัญชีซึ่งมีการฝากเงินสดใหโดยบุคคลที่แตกตางกันหลายราย  
หรือจากหลายแหลงเกินกวาปกติ 
 
     - การโอนเงินขามประเทศที่ผิดปกติ  เชน 
      - การโอนเงินทางโทรเลขโดยมีการชําระเปนเงินสดจํานวนมาก
ผิดปกติ 
    - บัญชีตาง ๆ  ซึ่งเปดใชเพียงชั่วคราวและมักใชเพื่อจําหนายเงิน
ทุนออกไปประเทศศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเทานั้น 
      - การโอนเงินทางโทรเลขที่มีการชําระเปนเงินสดจํานวนมาก  
โดยผูซึ่งไมใชลูกคาธนาคารและไมมีการแสดงตนหรือบันทึกขอเท็จจริง 
 
      - ธุรกิจการกูยืมและปลักทรัพย  ที่ใชเปนเครื่องมือในการซอน
เรน  หรือปดบังการโอนเงิน 
 
     - การใชตูนิรภัยหรือตูฝากเงินกลางคืนที่ผิดปกติ  โดยเฉพาะในกรณีที่
เกี่ยวกับเงินสดปริมาณมาก 
 
     - ลูกคาซึ่งทําธุรกรรมโดยนําเงินสดจํานวนมากผิดปกติ  เมื่อพิจารณาถึง
อาชีพแลว  หรือประเภทของธุรกิจที่ทํา  อาจเปนสัญญาณวามีการฟอกเงินโดยการนําเงินสกปรก
เขามาผสมผสานกับเงินไดจากธุรกิจที่ถูกตอง  หรือโดยการฝากเงินสกปรกเขาในบัญชีของธุรกิจที่
ชอบดวยกฎหมาย 
     

- การทําธุรกรรมรายยอยจํานวนมากในการลงทุนเดียวกัน  (เชน หนวย
ยอยจํานวนมากในกองทุนหรือหุนหนวยใดหนวยหนึ่ง)  แตละหนวยชําระโดยเงินสด  ตามดวยการ
ขายครั้งเดียวซึ่งอาจจะเปนไปไดวาเงินไดถูกเครดิตไปอีกบัญชีหนึ่ง 
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- การโอนการลงทุนไปยังบุคคลที่สามซึ่งเห็นไดชัดวาไมเกี่ยวของ 
 

4.2.2 ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ 
 
    การทําธุรกิจตามธรรมดายอมตองการมีการคิดคํานวณตนทุนและผลตอบแทน
หรือกําไร  แตการฟอกเงินเปนกิจกรรมที่อาชญากรประสงคจะใหเกิดผล  คือ  ทําใหเงินหรือทรัพย
สินที่ไดมาโดยไมชอบหรือเงินสกปรกดูเหมือนเงินสะอาด  เปนสําคัญ   เพื่อใหประสบผลดังกลาว  
จึงอาจเห็นไดวาในการทําธุรกรรมนั้นแมมีแตจะขาดทุน  หรือเห็นไดชัดวาไมมีใครคิดจะทําธุรกิจ
นั้น  เพราะไมเห็นวิธีวาจะทําใหเกิดผลกําไรขึ้นมาไดอยางไร อาชญากรหรือนักฟอกเงินก็ประสงค
จะดําเนินธุรกิจนั้นตอไป 
 
    ดังนั้นแนวทางในการพิจารณาวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดใน
เชิงเศรษฐกิจ  จึงไดแก 
 
    4.2.2.1 ความสงสัยในพฤติกรรม (Suspicious)  
 
     เนื่องดวยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในขอนี้มุงที่จะใหความสนใจตอ
การประกอบธุรกรรมที่มีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  ดังนั้น  ส่ิงสําคัญที่จะทําใหผูมีหนาที่ราย
งานเกิดความสงสัยได  ก็คือความรูความเขาใจในเรื่องของการดําเนินการทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ   
กลาวคือ 
 
    การประกอบธุรกิจ  หมายถึง  การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่นํา
เอาปจจัยการผลิตตาง ๆ  มาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปและสินคาบริการและนําไปขายใหแกผูบริโภค
โดยเปาหมายสําคัญของการประกอบธุรกิจก็คือ  การแสวงหากําไรสูงสุดจากการประกอบการของ
ตน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือตองการไดรับผลตอบแทนในอัตราสูงสุดจากการลงทุนในกิจการใด
กิจการหนึ่ง  ซึ่งการแสวงหากําไรสูงสุดนี้อาจกระทําไดหลายวิธี  เชน  การพยายามขายใหไดมากที่
สุด  การขยายสวนแบงของตลาด (market share)  ใหมากขึ้น  ตลอดจนการกระทําใด ๆ ที่ชวยให
สินคาของตนเปนที่ตองการของผูบริโภคมากกวาสินคาของผูขายรายอื่น ๆ  เปนตน 
 
     โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจที่เปนที่แพรหลายและใชกันอยูในประเทศ
ไทย  คือ  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Free enterprise economic system) หรือบางแหงนิยม
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เรียกวา  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  (Capitalistic economic system or capitalism)  หรือ 
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market economic system)  ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจแบบนี้
ก็คือ  ทุกคนในระบบเศรษฐกิจมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  แตอยางไรก็ตามทุกคนมีเสรีภาพในการใช
ทรัพยสินหรือปจจัยการผลิตเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนปรารถนาหรือตามใจสมัคร  การไดมาซึ่ง
ปจจัยการผลิต  การเลือกกรรมวิธีในการผลิตตลอดจนการดําเนินการแจกจายสินคาและบริการที่
ผลิตไดไปยังผูที่ตองการนั้นเปนไปโดยระบบการแขงขันที่เสรีโดยอาศัยกลไกราคาและตลาดเปนสิ่ง
ชวยตัดสิน  โดยที่ทุกคนตางก็มุงหวังที่จะไดสงของตางๆ  ที่คนตองการโดยใหไดรับผลตอบแทน
มากที่สุดสําหรับผูผลิต  และใหไดรับความพึงพอใจมากที่สุดสําหรับผูบริโภค  ดังนั้นกลไกราคา 
(price mechanism)  หรือระบบตลาด (market system)  จะเปนตัวควบคุมใหการดําเนินงานทุก
สวนของระบบเศรษฐกิจเปนไปโดยถูกตอง 
 
     การทํางานของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเปนไปใน
ลักษณะวา  เมื่อใครตองการสิ่งใดก็จะแสดงความจํานงโดยการใหหรือเสนอราคาสิ่งของนั้นไปยัง
เจาของ  โดยอาจเสนอเพียงลําพังหรือแขงขันกับบุคคลอื่นๆ  ซึ่งในที่สุดถาไมมีเหตุผลอ่ืน  เชน  
ความชอบพอกันเปนสวนตัว  หรือความจําเปนที่จะตองขายสิ่งของนั้นแกคนใดคนหนึ่ง ผูที่ใหราคา
สูงสุดหรือใหราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดก็จะเปนผูที่ไดส่ิงของนั้นจากผูผลิตหรือผูขาย หรือในตลาด
สินคาก็เชนเดียวกัน  ผูที่ใหผลตอบแทนดีที่สุดยอมไดรับส่ิงของหรือบริการนั้น 
 
     จากที่กลาวมาขางตนเปนเพียงหลักการเบื้องตนที่ผูมีหนาที่รายงานจะ
ตองเขาใจเสียกอนวาในทางเศรษฐกิจนั้น  ทุกคนมุงที่จะแสวงหากําไรและคาตอบแทนสูงสุด  ดัง
นั้นในการติดตอทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของลูกคาหรือผูใชบริการก็ยอมที่จะตอง
เปนไปตามหลักทางเศรษฐศาสตรดังกลาวขางตน  ดังนั้นถาผูมีหนาที่รายงานตองมีความรูความ
เขาใจ  รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว  หรือสถานการณที่เกี่ยวกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพราะการจะเกิดความสงสัยวาธุรกรรมนั้นๆ มีความเปนไปไดหรือขาดความเปนไปไดใน
เชิงเศรษฐกิจนั้น  จําเปนจะตองอาศัยขอมูลปจจุบันประกอบการตัดสินใจของผูมีหนาที่รายงาน 
 
     ส่ิงที่เปนขอนาสังเกตุประการหนึ่ง  ก็คือ  ในการทําธุรกรรมบางครั้งการ
ทํางานของกลไกราคาขางตนไมไดถูกนํามาใช  เชน  ในธุรกิจการคาวัตถุโบราณ  การกําหนดราคา
ซื้อขายบางครั้งเกิดจากความพึงพอใจของผูขายและความพึงพอใจของผูซื้อ  ซึ่งผูมีหนาที่รายงาน
ควรใหความสนใจกับธุรกรรมเหลานี้เปนพิเศษ 
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4.2.2.2 ใหความสําคัญกับธุรกรรมทุกประเภท 
 
     ในการประกอบธุรกิจแตละประเภทยอมมีวิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ที่
แตกตางกัน  และธุรกรรมของสถาบันการเงินหรือผูใหบริการก็มีมากมาย  ข้ึนอยูกับความพอใจ
ของลูกคาหรือผูใชบริการธุรกิจแตละประเภทจึงมีการเลือกทําธุรกรรมที่แตกตางกันไป  จึงเปนหนา
ที่ของผูมีหนาที่รายงานที่จะตองใหความสนใจตอการทําธุรกรรมทุกประเภท  โดยอาศัยความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกรรมแตละประเภท  ขอดีและขอเสียประกอบการตัดสินใจวา  การติดตอขอ
ทําธุรกรรมประเภทนั้น ๆ ของลูกคาหรือผูใชบริการนั้นสมเหตุสมผลและมีความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจหรือไม 
 

4.2.2.3 การสังเกตพิรุธจากพฤติกรรมของบุคคลหรือองคกรที่ทําธุรกรรม 
 
     ในการติดตอขอทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโดยสุจริต  
บุคคลที่ทําการติดตอกับสถาบันการเงินหรือผูใหบริการยอมสามารถแสดงเหตุผลเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมนั้นๆ  ได  แตถาเปนการทําธุรกรรมเพื่อการฟอกเงิน  การทําธุรกรรมนั้นๆ  อาจขาดความ
เปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  ดังนั้น  ผูที่ติดตอยอมไมอาจอธิบายหรือชี้แจงเหตุผลที่นาเชื่อถือหรือมี
ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  จึงอาจแสดงพฤติกรรมที่มีพิรุธออกมา  เชน  เลี่ยงที่จะตอบคํา
ถามเกี่ยวกับเหตุผลในการทําธุรกรรม กระวนกระวาย หรือบอกเลิกการทําธุรกรรมเมื่อถูกซักถาม
ถึงเหตุผล เปนตน 
 

4.2.2.4  สิ่งบงชี้ หรือปจจัยแวดลอมอื่นๆ  
 

นอกจากแนวทางการพิจารณาธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจขางตน ผูมีหนาที่รายงานยังอาจสังเกตไดจากส่ิงบงชี้ หรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจวา การทําธุรกรรมดังกลาว เปนธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ
หรือไม เชน 

 
- หางหุนสวน ก. โดยนาย ก. ติดตอขอกูเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย

เปนจํานวนเงินถึง 50 ลานบาท ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยกําลังซบเซา โดยเมื่อดูจากแผนการ
ประกอบกิจการของหางหุนสวน ก. แลว ไมนาจะทําเพียงหากําไร เปนตน 
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4.2.3 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา ไดกระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตก
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 
การรายงานและการแสดงตน ต้ังแตมาตรา 13 – มาตรา 23 ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการแสดง
ตน การรายงาน และการบันทึกขอเท็จจริง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 แลวนั้น เชน การราย
งานธุรกรรมเงินสดที่มีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้ง
แต 5 ลานบาทขึ้นไป เปนตน  ซึ่งบุคคลทั่วไปที่สุจริตสวนใหญจะยอมรับภาระในการใหขอมูลแก
สถาบันการเงินเกี่ยวกับตนเอง และรายละเอียดของธุรกรรมที่ทําแตอาชญากร หรือนักฟอกเงิน
กลับไมตองการใหมีขอมูลใดๆ เชื่อมโยงไปกับตนเอง และกิจการสกปรกของตนได จึงตองพยายาม
หาทางหลบเลี่ยงการรายงาน 

 
ดังนั้น แนวทางเบื้องตนในการพิจารณาวาธุรกรรมใด เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

เชื่อไดวาไดกระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 
 
4.2.3.1 ความสงสัยในพฤติกรรม (Suspicious) 

 
เนื่องดวยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในขอนี้ มุงที่จะใหความสนใจกับ

การทําธุกรรมในลักษณะที่หลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ส่ิง
สําคัญที่จะทําใหผูมีหนาที่รายงานเกิดความสงสัยได ก็คือ ประการแรก ผูมีหนาที่รายงานตองรูวา 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมีบทบังคับใหผูมีหนาที่รายงาน
กระทําอะไรบาง และลูกคาหรือผูใชบริการมีหนาที่อะไรบาง (รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองการรายงาน 
การบันทึกขอเท็จจริง และการแสดงตน สามารถศึกษาไดจากบทที่ 2) ซึ่งสามารถสรุปไดคราวๆ ดัง
นี้ 

 
1. หนาที่ของสถาบันการเงิน 

 
1.1 การรายงานการทําธุรกรรม ตามมาตรา 13 ประกอบกับกฎ

กระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543) ไดกําหนดใหสถาบันการเงินมี
หนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม ดังนี้ 
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ก. ธุรกรรมเงินสดที่มีมูลคาตั้งแต 2,000,000 (สองลาน) บาท
ข้ึนไป 

ข. ธุรกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแต 5,000,000 (หาลาน) บาท
ข้ึนไป 

1.2 การจัดใหลูกคาแสดงตน ตามมาตรา 20 โดยกําหนดใหสถาบัน
การเงินตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม ทั้ง
ลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยมีขอยกเวนใน
กรณีที่ลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว 

1.3 การจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริง ตามมาตรา 21 ซึ่งใชบังคับ
สําหรับการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 คือ ธุรกรรมเงินสดที่มีมูล
คาตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป และธุรกรรมที่มีมูลคาทรัพยสิน
ต้ังแต 5,000,000 บาทข้ึนไป โดยใหสถาบันการเงิน จัดใหลูก
คาบันทึกขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวดวย 

 
2. หนาที่ของสํานักงานที่ดิน 

 
ตามมาตรา 15 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 3 กําหนดใหสํานัก

งานที่ดิน ไมวาสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา หรือ
สํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ในการรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กรณีการทําธุรกรรม 2 ประเภท คือ 

 
2.1 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ท่ีมี

การชําระดวยเงินสด เปนจํานวนตั้งแต 2,000,000 บาท หรือ
กวานั้นขึ้นไป 

 
2.2 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ซึ่ง

มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท หรือกวานั้นขึ้นไป 
 

แตทั้งนี้มีขอยกเวน ใหสํานักงานที่ดินไมตองรายงาน ในกรณีที่เปน
การโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม 
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3. หนาที่ของผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลง
ทุน 

 
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน หรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
เชื่อไดวา การทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 
ดังนั้น  เมื่อผูมีหนาที่ตองรายงานเขาใจในหนาที่ของตน ตามที่

กฎหมายกําหนดอยางดีแลว ในการปฎิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ตองรายงานจะตองอาศัยความชาง    
สังเกตุ โดยเฉพาะการทําธุรกรรมที่มีมูลคานอยกวาและใกลเคียงกับธุรกรรมที่ตองรายงาน ยอมจะ
เขาขายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาไดกระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง มิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ อันถือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามคํานิยามในมาตรา 3 แหงพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตัวอยางเชน 

 
นาย ก. ไดเงินมาจากการคายาบา จํานวน 7 ลานบาท จึงเกรงวา หากนํา

เงินสดจํานวน 7 ลานบาทดังกลาวไปฝากธนาคารในครั้งเดียว จะตองถูกรายงานและตองมีการ
บันทึกขอเท็จจริงถึงการไดมาของเงินดังกลาว จึงแบงเงินสดดังกลาวออกเปนสวนๆ สวนละ 1.5 
ลานบาทบาง 1.9 ลานบาทบาง แลวแยกฝากรวม 4  คร้ัง  โดยฝากเงินในหลายสาขา และหลาย
เวลาแตใกลเคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหตองรายงาน เปนตน 

 
มิสเตอร X ไดเงินมาจากการขายทรัพยสินซึ่งลักลอบหนีภาษีศุลกากร 

จํานวน 10 ลานบาท โดยตองการจะนําไปฝากธนาคาร แตถาหากฝากในครั้งเดียวจะตองถูกราย
งาน และบันทึกขอเท็จจริงจึงไดแบงเงินออกเปนสวนๆ สวนละไมเกิน 2 ลานบาท แลวจางใหบุคคล
อ่ืนๆ จํานวน 5 ราย ไปฝากเงินดังกลาวเขาบัญชีของตน โดยแยกฝากทั้งตางธนาคารและตางสาขา
ในเวลาไลเลี่ยกัน ถาเปนกรณีที่ตองการหลีกเลี่ยงไมใหตองปฏิบัติตามกฎหมายเชนกัน 
 

แตทั้งนี้ขอสังเกตุในเรื่องของจํานวนเงินที่มีมูลคานอยกวาและใกลเคียง
กับที่กฎหมายกําหนดแตเพียงอยางเดียว  อาจสามารถปรับใชไดกับบางกรณี  การนําหลักในเรื่อง
การรูจักลูกคาของตน (Know your customer) ก็เปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหผูมีหนาที่ตองรายงาน
เกิดความสงสัยไดเชนกัน โดยเฉพาะลูกคาประจําหรือลูกคาหรือผูใชบริการที่อาศัยอยูใกลเคียงกับ
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สถาบันการเงิน กลาวคือ เมื่อผูมีหนาที่ตองรายงานรูจักลูกคาของตนวาประกอบอาชีพอะไร มี
ประวัติการเงินดีหรือไม ยอมนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการพิจารณาวาการทําธุรกรรมในแตละ
คร้ังของลูกคาหรือผูใชบริการในครั้งนั้นนาสงสัยหรือไม  ตัวอยางเชน 
 

  นางสาว ก. มีอาชีพขายดอกไมในตลาด  โดยปกตินางสาว ก. จะมีเงิน
สดมาฝากเขาธนาคารทุกวัน  ซึ่งเงินที่ฝากเขาอยูระหวาง 500-1,000 บาท  แตตอมานางสาว ก. 
กลับมีเงินมาฝากธนาคารบางวัน จํานวน 50,000 – 100,000 บาท  และเงินจํานวนดังกลาวถูกโอน
ไปยังบัญชีของบุคคลอื่นในอีกไมกี่วันตอมา  โดยไมปรากฏวา นางสาว ก. จะมีเงินไดจากทางอื่น  
จึงมีเหตุอันควรสงสัยวา  นางสาว ก. เปนสวนหนึ่งของการฟอกเงินโดยการหลีกเลี่ยงไมใหตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการรายงานการทําธุรกรรม  เปนตน 
 

4.2.3.2 ใหความสําคัญกับธุรกรรมทุกประเภท 
 

  การที่กฎหมายกําหนดหนาที่เกี่ยวกับการรายงาน  การบันทึกขอเท็จ
จริง  และการแสดงตนใหแกสถาบันการเงิน  สํานักงานที่ดิน  และผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะ
นําเกี่ยวกับการลงทุน  โดยไดออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดวาธุรกรรมใดบางจะตองรายงาน  ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาจากบทบัญญัติในกฏกระทรวงจะเห็นวากฎกระทรวงไดกําหนดเพียงมูลคาของธุรกรรม  ไม
วาจะเปนธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน ซึ่งในทางปฏิบัติการทําธุรกรรมเงินสดก็ดี  
หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินก็ดีสามารถกระทําไดหลายวิธี 
 

4.2.3.3 การสังเกตพิรุธจากพฤติกรรมของบุคคลหรือองคกรที่ทําธุรกรรม 
 

 อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใชพิจารณาวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมใดเปน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยรวมกับแนวทางที่กลาวไวขางตน  ซึ่งผูมีหนาที่รายงานสามารถเห็นได
ชัดเจนในขณะที่ทําธุรกรรม  นั่นคือ  พฤติกรรมของบุคคลที่มาติดตอทําธุรกรรมไมวาจะเปนการ
กระทําธุรกรรมดวยตนเองหรือเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตาม 
 

โดยปกติพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่แสดงออกสอดคลองกับ
เจตนา  หรือส่ังที่ตนตองกระทํามักจะดูชัดเจน  แตถาบุคคลใดตองการที่จะปกปด  อําพราง  หรือ
ซอนเรนเจตนาที่ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย  พฤติกรรมที่แสดงออกจะตองมีพิรุธที่บุคคล
อ่ืน ๆ  สามารถสังเกตได  เชน  ตอบคําถามตะกุกตะกัก  เหงื่อแตกมากผิดปกติ  พยายามทําธุร-
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กรรมนั้นโดยเรงรีบ  เปนตน  ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกตาง ๆ  เหลานี้สามารถเปนแนวทางหนึ่งที่ทํา
ใหผูมีหนาที่รายงานจะตองระวังวาอาจเปนธรุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

4.2.3.4 สิ่งบงชี้ หรือปจจัยแวดลอมอื่น ๆ  
   
     นอกจากแนวทางที่กลาวไวแลวขางตน  ผูมีหนาที่รายงานจําตองอาศัย
ประสบการณประกอบกับความชางสังเกตุในการทําธุรกรรมทุกครั้ง  ทั้งนี้ส่ิงบงชี้และปจจัยแวด
ลอมอ่ืนๆ  จะเปนสวนเสริมเพื่อใหผูมีหนาที่รายงานมั่นใจมากขึ้นวาธุรกรรมนั้นๆ  เปนธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยหรือไมซึ่งตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  ตัวอยางเชน 
 
     การแลกเปลี่ยนธนบัตรยอย ( 10 บาท  20 บาท 50 บาท  หรือ 100 บาท)  
เปนธนบัตรมูลคาสูง (500 บาท  หรือ 1,000 บาท)  รวมเปนจํานวนมาก  ซึ่งแมวาจะเขาขายเปน 
ธุรกรรมที่นาสงสัย  แตถาพิจารณาถึงสิ่งบงชี้หรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ  ประกอบดวยอาจทําให     
ธุรกรรมนั้นอาจเปนทั้งธุรกรรมปกติ  หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได  กลาวคือ 
     
     1. ถาเปนลูกคาประจํา  มีอาชีพขายของชํา  การแลกเปลี่ยนธนบัตรดัง
กลาวอาจถือเปนธุรกรรมที่ปกติ  เนื่องจากสงบงชี้หรือปจจัยแวดลอม  คือ  อาชีพของลูกคาและ
ความเปนลูกคาประจํา 
 
     2. ถาเปนลูกคาจร  ไมปรากฎเหตุผลชัดเจนในการขอทําธุรกรรม          
ธุรกรรมนั้นจะกลายเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันที  เปนตน 
 

4.2.4  ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน 
 
           พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  มาตรา 3  ได
กําหนดบทนิยามของคําวา  “ความผิดมูลฐาน”  ไว  ซึ่งไดแกความผิดอาญาทั้งสิ้น 7 ประเภท 
โดยความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542  จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระทํา “ความผิดมูลฐาน” ทั้ง 7 ประเภท  ดังกลาว  ดังนั้น    
ธุรกรรมใดที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน  จึงเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยที่อาจจะนําไปสูความผิดฐานฟอกเงินนั่นเอง 
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    ดังนั้นแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่เกี่วของกรือาจ
เกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน  ไดแก 
 

4.2.4.1 ความสงสัยในพฤติกรรม (Suspicious) 
 
     เนื่องดวยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในขอนี้  มุงที่จะใหความสนใจกับ
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน  ดังนั้น  ส่ิงสําคัญที่จะทําใหผู
มีหนาที่รายงานเกิดความสงสัยได  ประการแรก  คือ  ผูมีหนาที่รายงานตองมีความรูและความเขา
ใจอันดีเกี่ยวกับ คําวา “ความผิดมูลฐาน”  ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  วาความผิดใดบางเปนความผิดมูลฐานและความผิดเหลานั้นมีลักษณะหรือการ
กระทําอยางไร  ซึ่งสามารถสรุปคราว ๆ  ไดดังนี้ 
 
     ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  แบงได  7 ประเภท  คือ 

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
2. ความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณีหญิงและเด็ก  
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน 
4. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงโดยผูบริหารสถาบันการเงิน 
5. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
6. ความผิดเกี่ยวกับการใชอิทธิพลมืด 
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร 

 
    เมื่อผูมีหนาที่รายงานมีความรูความเขาใจอันดีเกี่ยวกับคําวา  “ความผิด
มูลฐาน” ขางตนแลว  ในการปฎิบัติหนาที่ของผูมีหนาที่รายงานจึงตองใหความสนใจและความ
ระมัดระวังในการทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ผิดมูลฐาน  แตทั้งนี้การกระทําผิดไมวาจะเปนประเภทหนึ่งประเภทใดในความผิดมูลฐานขางตน  
ผูมีหนาที่รายงานยอมไมอาจทราบไดเฉพาะจากการติดตอทําธุรกรรมเทานั้น  ขอมูลจากหนวย
งานของรัฐเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะใชประกอบหรือเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อใหผูมีหนาที่รายงาน
เกิดความระมัดระวังและสังเกตุในการทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว  เชน 
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     สถาบันการเงินมีขอมูลจากการประสานงานกับตํารวจวา  มิสเตอร Z 
ชาวไนจีเรียมักจะโอนเงินจํานวนมากเขามายังบัญชีของ นาย ก.  นักธุรกิจชาวไทย  นอกจากนั้นยัง
มีเงินที่โอนมาจากบัญชีอ่ืนๆ ในตางประเทศ  โดยที่ นาย ก.กําลังเปนที่สงสัยของตํารวจวา เปนหัว
หนากลุมอาชญากรรมผูลักลอบนําเขายาเสพติดมาจากสามเหลี่ยมทองคํา  ดังนั้น  สถาบันการ
เงินและผูมีหนาที่รายงานจะสังเกตุและใชความระมัดระวังในการทําธุรกรรมของ นาย ก. มากขึ้น  
เพราะการลักลอบคายาเสพติดเปนความผิดมูลฐานประเภทหนึ่ง  เปนตน 
 

4.2.4.2 ใหความสําคัญกับธุรกรรมทุกประเภท 
 
     จากการพัฒนาอยางตอเนื่องของการใหบริการในการทําธุรกรรมของ
สถาบันการเงิน  มีผลใหการฟอกเงินมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการควบคูไปดวย  และมีความ
สลับซับซอนมากขึ้นเพื่อใหยากแกการติดตามตรวจสอบของผูมีหนาที่รายงานและหนวยงานผู
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนั้นในทางปฏิบัติผูมีหนาที่รายงานจึงตองใหความสนใจและใสใจ
กับการกระทําธุรกรรมทุกประเภทที่เกิดกับบัญชีหรือกระทําโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
อาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน 
 

4.2.4.3 การสังเกตพิรุธจากพฤติกรรมของบุคคลหรือองคกรที่ทําธุรกรรม 
 
     เมื่อมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดมูลฐาน  หรืออาจเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน  การชี้แจงหรือใหขอมูลแกผูมีหนา
ที่รายงานในขอเท็จจริงยอมเปนการยาก    ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกของผูที่ติดตอทําธุรกรรมดัง
กลาว  ยอมมีพิรุธ  เชน  กระวนกระวาย  เครียดผิดปกติ  ทั้งนี้รวมถึงการพยายามชักจูงใจใหผูมี
หนาที่รายงาน  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  เปนตน 
 

4.2.4.4 สิ่งบงชี้ หรือปจจัยแวดลอมอื่น ๆ  
 
      นอกจากแนวทางการพิจารณาที่กลาวไวขางตน  ผูมีหนาที่รายงานยัง
อาจพบสิ่งบงชี้หรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ  ที่ชวยสนับสนุนวาการทําธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติ  
หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ตัวอยางเชน 
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     แมธนาคารจะไมไดรับขอมูลจากตํารวจวา  นาย ก. เปนบุคคลผูกระทํา
ความผิดมูลฐาน  แตจากการที่นาย ก. มีอาชีพเปนขาราชการชั้นผูนอย  แตกลับมีการทําธุรกรรม
เกี่ยวกับเงินสดเปนจํานวนมาก  โดยการฝากเช็คที่ออกใหแกผูถือมาเปนระยะเวลาหลายเดือนติด
ตอกัน  โดยมีชวงเวลาที่ไมสัมพันธกันในแตละเดือน  และจากการสอบถามก็ไมพบเหตุผลชัดแจง
ของการไดรับเงินจํานวนดังกลาวมา  เพียงแตทราบวา นาย ก. เปนขาราชการในกระทรวง
คมนาคมที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดสรางทางหลวงแผนดิน  จากขอมูลขางตนจึงอาจเปนสิ่งบงชี้หรือ
ปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ  ไดวา  นาย ก. อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
อันเปนความผิดมูลฐานและเงินที่ไดมาจึงเกี่ยวของกาบกากระทําความผิดมูลฐานที่ถือเปนการทํา
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  เปนตน 
 
   จากการศึกษาแนวทางการพิจารณารูปแบบและลักษณะของธรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.2542 นั้น  มีแนวทางในการ
พิจารณาอยูหลายแนวทาง  แตเมื่อสังเกตุโดยรวมแลวจะเห็นไดวาในการที่ผูมีหนาที่รายงานจะ
วินิจฉัยวาธุรกรรมใดเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสังสัยไดนั้น  แนวทางที่สําคัญที่สุด  คือ  ความ
สงสัย (Suspicious) ซึ่งความสงสัยนี้มิไดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลหรือขอสนับสนุนเพราะจาก
การศึกษาจะเห็นวาความสงสัยนี้จะเกิดขึ้นจากความรูและความเขาใจ รวมทั้งประสบการณของผู
มีหนาที่รายงาน  ดังนั้น  ความสงสัยนี้จึงสามารถอธิบายหรือใหเหตุผลไดวาทําไมจึงสงสัย  และ
สงสัยอะไร  นอกจากความสงสัยแลวแนวทางอื่นๆ ก็มีสวนสําคัญในการชวยใหผูมีหนาที่รายงาน
มั่นใจมากขึ้นวาธุรกรรมนั้น ๆ เปนธุรกรรมที่นาสงสัยหรือไม  ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ  
การพัฒนาที่รวดเร็วของรูปแบบและวิธีการฟอกเงินซึ่งทําใหผูมีหนาที่รายงานจะตองยิ่งเพิ่มความ
ระมัดระวังในการทําธุรกรรม  รวมทั้งตองคอยติดตามสถานการณของโลกปจจุบันเพื่อประกอบการ
วินิจฉัย 
 
   เนื่องจากการรายงานและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  นี้เปนเรื่องใหมของประเทศไทยและเปนเรื่องที่ตองอาศัยการ
ใชดุลพินิจของผูมีหนาที่รายงานแตละคน  ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณเพื่อใหการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
บทสรุป 
 
 ประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2542  ซึ่งเรื่องการฟอกเงินถือเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประเทศไทย  ไดมีการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา  โดยไดกําหนดความผิดมูลฐาน
ไว  7  ฐานความผิด  เชน  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดเกี่ยวกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการ นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองการรายงานการ
บันทึกขอเท็จจริงและการแสดงตน  ไวในหมวด 2  การรายงานและการแสดงตน  ต้ังแตมาตรา 13 
ถึงมาตรา 23  ซึ่งถือเปนมาตรการสําคัญในการติดตามเสนทางทางการฟอกเงิน  เพื่อทําให
กฎหมายฟอกเงินสามารถบังคับใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ไดกําหนดภาระและหนา
ที่ใหกับสถาบันการเงิน  สํานักงานที่ดินและผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน  
ในการรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่เปนไปตามกฎกระทรวง  ใหแกสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินทราบ  ซึ่งธุรกรรมประเภทหนึ่งที่สถาบันการเงิน  สํานักงานที่ดิน  และผูประกอบอาชีพ
หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนจะตองรายงานก็คือ  “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 
 
   ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ได
กําหนดลักษณะเบื้องตนของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไว  4  ประเภท  คือ 
 

1. ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตาม
ปกติ 

2. ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ 
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวกระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับ

แหงพระราชบัญญัตินี้ 
4. ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
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ธุรกรรมที่กําหนดโดยบทบัญญัติเหลานี้ เปนเพียงลักษณะของธุรกรรมที่นาเชื่อไดวา อาจ

จะเกี่ยวของเพื่อปกปดการฟอกเงินเทานั้น เพราะโดยปกติ พฤติกรรมเหลานั้นมิไดเปนการฟอกเงิน
โดยตรง ประกอบกับในบทบัญญัติแหงกฎหมายเอง ก็มิไดใหคําอธิบายที่ชัดแจง เนื่องจากเปนหนา
ที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของจะใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายภายใตความรูความชํานาญเพื่อตัดสิน
ใจวา ควรจะติดตามขอมูลทางการเงินเหลานี้ในเชิงลึกวาเกี่ยวของกับการฟอกเงินที่ไดมาจากการ
กระทําผิดกฎหมายหรือไม อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูบังคับใชกฎหมาย ผูมีหนาที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย มิไดจํากัดอยูในกลุมเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตรวมไปถึงบรรดาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใน
ระดับตาง ๆ อาทิ กลุมกิจการธนาคาร ซึ่งมีโครงสรางองคกรที่มีความซับซอน อันประกอบไปดวย  
พนักงานในระดับนโยบาย ในระดับควบคุมดูแล และรวมไปถึงพนักงานและลูกจางในระดับปฏิบัติ
การ กลุมผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจจับความผิดปกติเหลานี้ รวมถึงตองใช
ความรูความชํานาญ และดุลพินิจในระดับที่เหมาะสม เพื่อเลือกธุรกรรมที่ตนเชื่อวานาสงสัย เพื่อ
ทําหนาที่รายงานตามกฎหมาย ซึ่งแมวาจะตองทําหนาที่ในฐานะผูตองปฏิบัติตามกฎหมายแต
หากมีการใชดุลพินิจที่ไมเหมาะสมยอมจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกรายงานและผูรายงานได 
 
   โดยกฎหมายฟอกเงินไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องในตางประเทศรวมทั้งหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการรายงาน ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยดวยเชนกัน จากการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน  เชน Bank Secrecy Act และ Money Laundering Control Act 
1986  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  Drug Trafficking Offences Act และ Money Laundering 
Regulations 1993 ข อ ง ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ  Financial Transaction Report Act 1988 ข อ ง
ประเทศออสเตรเลีย และ Organized and Services Crimes Ordinance 1995  ของฮองกง  จะ
พบวา กฎหมายปองกันการฟอกเงินในประเทศตาง ๆ ขางตนนั้น  กําหนดแตเพียงใหสถาบันการ
เงิน ในฐานะผูชํานาญดานการเงิน  หรือหนวยงานผูชํานาญการอื่น ๆ มีหนาที่ตองรายงานธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมิไดบัญญัติบทนิยามเพื่อกําหนดความหมายของ 
"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" ดังเชน ที่กําหนดในกฎหมายไทย เนื่องจากกฎหมายปองกันการ
ฟอกเงินเหลานั้น  มีพัฒนาการมาจากความจําเปนของสังคม ที่ตองกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน
และปราบปรามการขยายตัวขององคกรอาชญากรรม หรืออาชญากรรมทางการเงินตาง ๆ เพื่อมิได
มีการขยายเครือขาย หรือนําเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเหลานั้นไปเปนปจจัยในการ
ประกอบอาชญากรรมตอไป   ผลจากการเรียนรูความผิดพลาดของระบบในอดีต ไดตกผลึกกลาย
เปนรูปแบบและหลักเกณฑซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของในฐานะผูชํานาญการ ไมวาจะเปนสถาบันที่ควบ
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คุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไดนําความรูเหลานี้ ถายทอดตอ ๆ มา กฎหมายเหลานั้น จึง
เปดชองใหผูมีหนาที่เหลานั้นใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง 
 
  ในขณะที่ความจําเปนของประเทศไทย มิไดกอใหเกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับ
ประเทศอื่น  เพราะโดยลักษณะทางสังคมและกฎหมายไทย มิไดเอื้อตอการฟอกเงินโดยตรง  
อาชญากรรมทางการเงินในอดีตที่ผานมา  จึงถูกพิจารณาเปนเพียงการกระทําความผิดของตัว
บุคคล  ไมวาจะเปน กรณีแชรน้ํามัน  การฉอโกงเงินคาสินไหมทดแทนจากกิจการประกัน การยัก
ยอกเงินของลูกคาโดยเจาหนาที่ในสถาบันการเงินตาง ๆ   ซึ่งในทายที่สุด เครือขายของผูประกอบ
อาชญากรรมเหลานั้น  กลับมิไดรับโทษทางอาญาตามกฎหมาย  เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐไม
สามารถแบกภาระในการพิสูจนถึงการสมคบกันในการกระทําความผิด   และยังคงอยูตอไป  ตราบ
จนกระทั่งกฎหมายปองกันการฟอกเงิน ไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐ  
และกลายมาเปนมาตรการที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ดังจะเห็นไดจากการที่มีการอายัดเงินซึ่งไดมาจากการคายาเสพติดในคดีเหวยเซียะกัง ซึ่งมีเครือ
ขายและผูสมคบคิดในการกระทําความผิดกวา 100 ราย   
 

ดวยเหตุผลดังกลาว  กฎหมายปองกันการฟอกเงินของไทย จึงไดใหคําจํากัดความของ
เหตุอันควรสงสัย ไวเปนแนวทางถึงสี่ประการดังที่กลาวมาขางตน   นอกจากนี้  หนวยงานราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแหง
ประเทศไทย ไดพยายามใหคําแนะนําและวางแนวทางในการพิจารณาเหตุอันควรสงสัยไวหลาย
ประการ  สงผลใหธนาคารพาณิชยไทยและตางประเทศ ตองปฏิบัติตามและไดนํากรณีศึกษาใน
ตางประเทศมากําหนดเปนหลักเกณฑเพิ่มเติม  เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติตามได  อยางไรก็
ตาม เนื่องจากกรณีตัวอยางหลายกรณี เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในตางประเทศ จึงไมสามารถ
สะทอนภาพที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน การเปดรานคาปลีก เพื่อฟอกเงินสดยอย เนื่อง
จากการขยายตัวของเมืองและสังคม ทําใหพนักงานธนาคาร ไมมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับลูก
คา  ดังนั้น  โอกาสที่จะระบุวา การนําเงินสดยอยเขาธนาคารจํานวนมากเปนพฤติกรรมที่ควรสงสัย  
จึงคอนขางจะกระทําไดโดยยาก 

 
อยางไรก็ตาม เมื่อนํากรณีตัวอยางที่วางแนวโดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน มาพิจารณาประกอบกับตัวอยางกรณีศึกษาในตางประเทศ  รวมทั้งตัวอยางที่สถาบันการ
เงินไดนํามาใชเปนตัวอยางในการพิจารณาเพื่อกําหนดเกณฑซึ่งควรสงสัยวาเปนการฟอกเงิน  ดัง
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ที่ไดยกมาในตอนตนของวิทยานิพนธนี้  จะพบวา มีหลักเกณฑซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนหลัก
เกณฑใหญเพียง 4 ประการ คือ 

 
1. ความสงสัยในพฤติกรรม 
2. การใหความสําคัญกับธุรกรรมทุกประเภท 
3. การสังเกตพิรุธจากพฤติกรรมของบุคคล หรือองคกรที่ทําธุรกรรม 
4. ส่ิงบงชี้   หรือปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ  

 
หลักเกณฑเหลานี้  มิไดเปนหลักเกณฑที่แนชัดและตายตัว แตเปนเพียงการกําหนดรูป

แบบของปจจัยที่จะชวยใหผูตองปฏิบัติตามกฎหมาย กําหนดเปนแนวทางเบื้องตนในการใชดุล
พินิจ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเทานั้น 

 
   แนวทางการพิจารณาที่ทําการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงเปนเพียงแนวทางเบื้องตนที่
สามารถใชประกอบการใชดุลพินิจของผูมีหนาที่รายงานไดเพียงระดับหนึ่งและในชวงระยะเวลา
หนึ่งเทานั้น  รวมทั้งแนวทางดังกลาวยังไมสามารถแจกแจงถึงรูปแบบและลักษณะของธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยใหครอบคลุมครบถวนได  ทั้งนี้เพราะอาชญากรและนักฟอกเงินยอมตองพยายาม
หาแนวทางใหม ๆ  เพื่อใชในการปกปด  ซอนเรน  หรือยักยายถายเทเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจา
การประกอบอาชญากรรม 
 
  ขอเสนอแนะ 
 
  แมวา กฎหมายของไทยในเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งเปนหัวขอหลักในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะประกาศใชมาจนถึงปจจุบัน 
เปนเวลาเกือบ 3 ปแลวก็ตาม แตการตรากฎหมายอาญา ในลักษณะที่กําหนดโทษอาญาใหกับ
การกระทําความผิดโดยรัฐบัญญัติ ซึ่งมีลักษณะกาวกระโดดจากความผิดในลักษณะทั่ว ๆ ไป    
จําเปนตองมีมาตรการรองรับ ไมวาการที่ตองจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรองรับขอมูลปริมาณ
มหาศาลจากทั่วประเทศ การจัดใหมีโปรแกรม Software ที่กําหนดเกณฑใหมีการแจงเตือนเมื่อมี
พฤติกรรมที่มีเกณฑอันควรสงสัย การกําหนดกลุมบุคคลเพื่อปอนขอมูลแกระบบ มาตรการเหลานี้
มีความจําเปนจะตองใชงบประมาณ และบุคลากรจํานวนมาก กลายเปนเครือขายปองกันการฟอก
เงิน ซึ่งในบางครั้งก็กอใหเกิดภาระแกผูตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขาดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน แมวากฎหมายฉบับนี้ จะมีขอบกพรองทั้งในเชิงสารบัญญัติและสบัญญัติรวมถึงมาตรการ
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บังคับใชกฎหมายซึ่งผลักภาระมาใหเอกชนมารวมกันเปนผูคอยจับผิด ฯลฯ และสงผลใหการบังคับ
ซึ่งอาจทําใหมาตรการเหลานี้ไมสามารถบังคับไดอยางแทจริง องคกรที่เกี่ยวของจึงมีความจําเปน
ตองใชเวลาปรับตัวในการเรียนรูและพัฒนาการ ทั้งตัวผูกําหนดหลักเกณฑและผูปฏิบัติตาม
กฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือจากขอบเขตในการวิจัยนี้ จึงขอยกตัวอยางเฉพาะที่อยูในขอบเขตการ
วิจัยนี้ อาทิ ในหลายกรณี ผูวางหลักเกณฑไมสามารถกําหนดหลักเกณฑที่อุดชองวาง  หรืออธิบาย
นัยแหงบทบัญญัติได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทนิยามของคําวา "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" ซึ่ง
กลายมาเปนหลักการสําคัญของมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากการวิจัยในบท
ที่ 4 จะพบไดวา คําจํากัดความดังกลาว ยังไมเพียงพอตอการสรางความเขาใจแกสถาบันการเงิน 
สํานักงานที่ดิน ผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน วาธุรกรรมที่มีรูปแบบหรือ
ลักษณะอยางไร ที่จะถือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ซึ่งกอใหเกิดหนาที่ตองรายงานตอสํานัก
งานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะมาตรการที่จําเปนในการทําให
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมีประสิทธิภาพและสมกับเจตนารมณ ดังนี้ 
 

1. ภาครัฐ 
 
  โดยเหตุที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินควรดําเนินการเพื่อใหหนวยงาน
เอกชน หรือขาราชการผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ มีความรูความเขาใจอยางแทจริง เนื่อง
จากความบกพรองของบุคลากรเหลานี้ มีโทษทางอาญาดวย สํานักงานควรดําเนินการเพื่อวาง
บรรทัดฐานเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะธุรกรรที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนใน
การใชดุลพินิจ  โดยดําเนินการในลักษณะตาง ๆ กัน ดังนี้ 
 
  1.1 จัดทําคูมือ (Manual) หรือ แนวทางการรายงาน (Guideline) ซึ่งมีความชัดเจน และ
งายตอความเขาใจ โดยยกตัวอยางที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งกําหนดลําดับข้ันตอนที่มีความชัดเจนตอ
หนวยงานแตละแหง เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.2 ปรับปรุงแบบรายงาน ใหมีความชัดเจนและงายตอความเขาใจ โดยใชถอยคําที่ชัดเจน 
หรือมีคําอธิบายที่ละเอียด ตัวอยางเชน ความแตกตางของคําวา "ตัวแทน" และ "ผูรับมอบอํานาจ" 
เปนตน 

 
1.3 จัดการอบรม และกําหนดเกณฑบุคคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานกับประชาชนและ

เอกชนผูเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในหลักการของการรายงาน โดยมีการทดสอบและราย
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งานผลการปฏิบัติงาน และปญหาที่เกิดขึ้น (Debrief) เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงระบบและองคกร
ตอไป 

 
1.4 จัดศูนยขอมูล (Information Center) ซึ่งสามารถใหคําอธิบายและแนวทางแกไขที่เปน

รูปธรรมในการบังคับใชกฎหมาย โดยมีระเบียบและขั้นตอน ซึ่งชวยในการตัดสินใจแกปญหา
เฉพาะหนาของผูทําหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อนําไปใชในการพัฒนากฎหมายฉบับนี้อยางจริงจัง มิ
ใชในฐานะผูรับแจงปญหาเพื่อนําไปแกไขกฎหมายในอนาคต  

  
ศูนยขอมูลดังกลาว นอกจากจะเปนองคกรที่ชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาแลว ยังสามารถ

ทําหนาที่เปนหนวยงานอิสระในลักษณะ สํานักงานสนับสนุนและใหความชวยเหลือ (BACK 
OFFICE) เพื่อสนับสนุนงานในขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ตัวอยางเชน การปรับปรุงขอมูลกฎหมาย รูปแบบและแนวทางในการดําเนินการรายงาน
ธุรกรรม ตัวอยาง กรณีศึกษา การศึกษารูปแบบการฟอกเงินลักษณะตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อให
ความรูและความเขาใจแกผูเกี่ยวของและสมาชิก ซึ่งในอนาคต อาจจัดตั้งขึ้นเปนองคกรอิสระภาย
ใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากปญหาทางกฎหมายในการจัดรูปแบบองคกร เชนเดียวกับที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จัดตั้ง ชมรมผูลงทุน หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตั้ง 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อสนับสนุนกิจการของตน 

 
1.5 รัฐควรสนับสนุนคาใชจายของภาคเอกชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการจัดอบรมบุคลากร และการรายงานธุรกรรม ซึ่งแมวาจะเปนกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายก็ตาม  แตกฎหมายที่กําหนดหนาที่เหลานั้น มิไดกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงตนทุนหรือภาระ
ของเอกชนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น นอกจากการที่รัฐไดกําหนดใหรูปแบบการรายงาน
และการเก็บหลักฐานมีตนทุนที่นอยที่สุดแลว รัฐควรจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณ สําหรับ
องคกรเอกชนขนาดใหญ ซึ่งมีจํานวนธุรกรรมที่ตองรายงานในปริมาณที่สูง เพราะการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ยอมกอใหเกิดความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมที่มีจํานวนมากขึ้นดวย ภาระเหลา
นี้ลวนเปนปญหาที่ภาครัฐขาดปจจัยที่สามารถดําเนินการไดเอง จึงไดผลักภาระใหเอกชน รัฐจึง
ควรสนับสนุนงบประมาณแกเอกชนเปนการตอบแทน เชน งบประมาณชดเชยในการจัดซ้ืออุปกรณ
มาตรฐาน  การอบรมบุคลากรในการรายงาน เปนตน 

 
1.6 รวบรวมบุคลากรที่มีความรูความชํานาญโดยเฉพาะในแตละสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ

กับการฟอกเงิน เพื่อกําหนด "มาตรการเฝาระวังการฟอกเงิน" โดยการสนับสนุนใหมีการวิจัยในเชิง
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ลึก ในเรื่อง "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" ซึ่งรวมถึงขั้นตอนในการติดตามและรวบรวมหลักฐาน 
เพื่อใหเจาหนาที่นําไปใชเปนหลักฐานในการนําผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งอาจ
จะรวมถึงการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนด "มาตร
ฐานขั้นต่ําในการรายงาน" ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 

2. ภาคเอกชน 
 
สถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพหรือใหคําแนะนําในการลงทุน ซึ่งไมมีแนวทางที่ชัด

เจนจากภาครัฐ ยอมจะเกิดความสับสนและขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการรายงาน รูป
แบบ หรือลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประสบการณและความ
ชํานาญในการใชดุลพินิจเพื่อเลือกรายงานธุรกรรมฯ เพื่อชวยใหภาคเอกชน มีสวนรวมในการเครือ
ขายปองกันการฟอกเงินอยางจริงจัง ภาครัฐควรจะสนับสนุนใหเอกชนดําเนินการดังตอไปนี้ คือ 
 
  1. การอบรมในระดับปฏิบัติการ เจาหนาที่หรือผูที่มีหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกรรมตาง ๆ 
ควรจะไดรับการ อบรมโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยตรง หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณจากตาง
ประเทศ ในยุคที่ขอมูลสารสนเทศสามารถกระจายออกไปโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ 
(media) ที่มีราคาถูกและสามารถเขาใจไดโดยงาย เชน แถบบันทึกเสียงและภาพ (Vedio), VCD 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ จะทําใหตนทุนในการพัฒนาบุคลากรต่ําลง และแพรหลายไดงาย 

 
2. การสรางเครือขายของผูประกอบอาชีพเดียวกันโดยมีวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและปญหา เชน เครือขายที่ปรึกษาการลงทุน พนักงานธนาคาร จะชวยทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนองกความรู และชวยใหสามารถนําปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายมารวบรวม
เปนระบบและระเบียบอยางเปนรูปธรรม เพื่อเสนอแนะตอภาครัฐเพื่อใหเห็นปญหาในมุมมองของ
เอกชนอยางชัดเจนขึ้น เชน ปญหาในการกรอบแบบรายงาน ตนทุนและคาใชจายที่ภาครัฐผลักให
เอกชนเปนผูรับผิดชอบ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากนี้ ยังเปนการกําหนดมาตรฐาน
ในการรายงานธุรกรรมฯ ของแตละสาขาอาชีพอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมคนในสังคมอาชีพเดียว
กัน ยอมจะสามารถกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไดอยางเหมาะสมที่สุด 

 
  3. การกําหนดตัวบุคลากรผูรับผิดชอบตามกฎหมาย ยังไมมีความเพียงพอ เนื่องจากธุร
กรรมที่เกิดขึ้นและอยูภายใตเกณฑที่ตองรายงานนั้น เปนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในหนวยธุรกิจซึ่งมีโครง
สรางซับซอน การกําหนดตัวบุคลากรผูรับผิดชอบ ยอมไมเพียงพอที่จะดําเนินงานไดอยางแทจริง  
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จําเปนตองรองรับโดยหนวยงาน และพนักงานประจําอยางถาวร ซึ่งปจจุบัน เปนปญหาอยางยิ่ง
สําหรับสถาบันการเงินที่กําลังประสบปญหาวิกฤตการณทางการเงินอยูในขณะนี้ แตในขณะเดียว
กัน การกําหนดหนวยงานลอย ซึ่งมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนพนักงานทุกหนึ่งหรือสองเดือน ยอม
จะทําใหการบังคับใชกฎหมายนี้ลดประสิทธิภาพลง  
 

แตอยางไรก็ตามขอเสนอแนะดังกลาวเปนเพียงมาตรการที่ชวยเสริมใหการใชดุลพินิจของ
ผุมีหนาที่รายงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด แตทั้งนี้ประสบการณและความเขาใจถึง
ความสําคัญของการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญที่สุดที่จะทําให
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยสามารถนําไปสูการติดตามตรวจสอบถึงการกระทําผิด
ฐานฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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