
 

 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม สาํหรับผูป้ระกอบ
อาชีพเก่ียวกบัการดาํเนินการ การใหค้าํแนะนาํ หรือการเป็น
ท่ีปรึกษาในการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการลงทุนหรือการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์          
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่สถาบนัการเงิน  

 

 

  

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่  ตุลาคม ๒๕๖๒



๑ 

 

 

แนวทางในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรบัผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการดําเนินการ การใหค้ําแนะนาํ หรือการเปน็ 
ทีป่รกึษาในการทาํธรุกรรมทีเ่กี่ยวกบัการลงทนุหรือการเคลื่อนย้ายเงินทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ที่ไม่ใชผู่้มีหนา้ที่รายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา 13 
 

  บทนํา 
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) คือ นิติบุคคลที่ให้บริการเก่ียวกับการดําเนินการ การให้
คําแนะนํา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1  ดังน้ัน กิจกรรมส่วนใหญ่ของการให้คําปรึกษาและคําแนะนํา มักจะ
เก่ียวข้องโดยตรงกับ การลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างหุ้นของนิติ
บุคคลหรือองค์กรเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงการให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่พร้อมจะ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
 ดังน้ัน กิจกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) จะเก่ียวข้อง จึงเป็นการรับทราบถึงการ
เคลื่อนไหวเงินทุนของลูกค้า โดยเฉพาะ เงินทุนขนาดใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นที่ธุรกรรมเกี่ยวกับการโอน เปลี่ยนมือ  
ซื้อ ขาย ตราสารทุน หรือสิทธิเก่ียวกับการถือหุ้น ต่างๆ ซึ่งแม้จะเกี่ยวข้องกับการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดน้อย
มาก แต่การทราบถึงธุรกรรมขนาดใหญ่ ก็อาจทําให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถเป็นเครื่องมือ ช่วยเหลือรัฐ ในการ
สอดส่องความผิดปกติของการลงทุนของลูกค้าที่ตนให้คําปรึกษา หรือทราบถึงที่มาของเงินลงทุนที่ลูกค้านํามา
ลงทุนซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดใดๆ หรือมีแนวโน้มว่าจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งน้ี กฎหมายมิได้คาดหวังว่าที่ปรึกษาการเงินจะต้องสืบสวนการเงินของลูกค้าจนทราบถึงที่มาที่
แท้จริงอันจะเกินขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างเอกชนกับลูกค้า แต่กฎหมายมุ่งหวังให้ผู้ประกอบอาชีพ  
ทราบถึงหน้าที่ในการท่ีตน จะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยแจ้งแก่หน่วยงานรัฐ เมื่อมีโอกาสทราบหรือพบว่า ธุรกรรมที่
ลูกค้าดําเนินการน้ัน มีความผิดปกติ หรือเก่ียวข้องกับแหล่งเงินทุนที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเช่ิอมโยงถึงการกระทํา
ความผิดใดๆ โดยไม่จําเป็นต้องทราบถึงมูลฐานของความผิดดังกล่าว ก็สามารถแจ้งข้อมูลเป็นรายงานธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของรัฐ อันได้แก่ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  



๒ 

 

 

การรายงานธรุกรรม 
 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให ้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อ
สํานักงาน อันแสดงว่าผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การให้คําแนะนํา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการ
ทําธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ี จะได้กล่าวถึง 
ประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน และประเภทธุรกรรมท่ีไม่ต้องรายงาน ตลอดแนวทางในการ
พิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานธุกรรรม 
 
ข้อ 1. ผู้รายงานธุรกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบ
กิจการ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552  
  
ข้อ 2. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
 ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า สําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) คือ  
 “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาและดําเนินการในเร่ืองการออกและเสนอขายหลักทรัพย์   
เป็นที่ปรึกษาและดําเนินการในเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ นอกจากน้ียังมีขอบเขตการให้
คําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนในกระบวนการต่างๆ อาทิ การให้คําปรึกษาและช่วยดําเนินการเก่ียวกับการหาผู้
ร่วมทุน การจัดหาแหล่งทุน การปรับโครงสร้างกิจการ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ดี ธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพฯ ต้องรายงานต่อสํานักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกรรมดังต่อไปน้ี 
 (2.1) ธุรกรรมที่ใชเ้งินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสด คืนเงินสด ชําระเงินสด หรือถือเงินสดเพ่ือ
นําไปดําเนินการต่างๆภายใต้การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับ
ผู้ประกอบอาชีพ หรือลูกค้ากับตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพเท่าน้ัน  และกิจกรรมเงินสดเหล่าน้ี ต้องมีมูลค่า 
เงินสดต้ังแต่ “สองล้านบาทข้ึนไป”2   
 (2.2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย3 หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือหลีก
เลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการ
กระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการ
พยายามกระทําธุรกรรมด้วย 
 
 
                                                            
2 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 
3 เป็นธุรกรรมท่ี ไม่จํากัดวงเงินและประเภทในการรายงาน 



๓ 

 

 

 
ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (ระยะเวลา แบบ วิธีการส่งรายงาน) 
         (3.1)  แบบรายงานธุรกรรม4 และผู้กรอกข้อมูลในแบบรายงาน 
 (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-1  
 (2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-10 
 
ตารางสรุปแบบรายงานและผู้กรอกข้อมูลในแบบ 

ประเภทธุรกรรม วงเงินในการรายงาน แบบรายงาน ผู้กรอกข้อมูลในแบบ 
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สองล้านบาทข้ึนไป ปปง 1-05-1 ผู้ประกอบอาชีพ 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ต้องพิจารณาวงเงิน ปปง 1-05-10 ผู้ประกอบอาชีพ 

 
        (3.2) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด5 
         ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด เป็นรอบเดือน กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ส่งรายงานธุรกรรมที่กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ต่อสํานักงาน ภายในเดือนถัดไป 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบอาชีพควรส่งรายงานธุรกรรมในแต่ละเดือน ไม่เกินเดือนถัดไป อาทิ ผู้ประกอบอาชีพควร
ส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีมูลค่าต้ังแต่สองล้านบาทข้ึนไป) ที่ทําขึ้นภายในวันที่ 1 
ถึง วันที่ 31 มกราคม ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้น 
            

(3.3) การส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
                  ก. ระยะเวลาในการรายงาน 
                       การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่าเมื่อมีการทํา
ธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓)  
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง 
ผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนผู้มีหน้าที่รายงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 70 วรรคสอง6 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
แทนผู้มีหน้าที่รายงานด้วย)    

                                                            
4 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
5 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
          มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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     ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
  ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให ้
ผู้มีหน้าที่รายงานรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตอัุนควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ดังน้ัน การเร่ิมนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.       
 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน  
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ 
หรือสถานีตํารวจ ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ารายที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัย
ในการทําธุรกรรมของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือ
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องมีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
โดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
    ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ส ให้
ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    
   ดังน้ัน การเร่ิมนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ 



๕ 

 

 

วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
และทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 7 วัน) 

(ข) ขั้นตอนการรายงานธุรกรรม 
       ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมท้ังหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า 
ในการทําธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ควรกําหนดเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ ๑  เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 
 ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทํา
ธุรกรรมกับข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
การลงทุนในขณะน้ัน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของ 
ผู้ประกอบอาชีพเอง 
 ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทํา
ธุรกรรมลักษณะเดียวกันน้ีในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 
 ขั้นตอนที่ ๕  กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือ
ส่งรายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 

หมายเหตุ: ทั้งน้ีผู้ประกอบอาชีพอาจปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวต้ังแต่ 1 ขั้นตอนขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของแต่ละองค์กร แต่หากเป็นกรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้นคําสั่งของสํานักงาน ปปง.) ผู้ประกอบอาชีพไม่ต้อง
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเมื่อได้รับคําสั่งดังกล่าวควรเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติเพ่ือรายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันที 
 
        (3.4) วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 

      ผู้ประกอบอาชีพ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
 ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
 ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่

ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
 ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  

  
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน  
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หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง(ฉบับที่ 
5)และ (ฉบับที่ 13) ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  โดยสรุป
ได้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องคก์รต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน 

ก-1 พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ัน 
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า 

ก-2 รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ก-3  มูลนิธิ ดังต่อไปน้ี 
- มูลนิธิชัยพัฒนา   
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   
- มูลนิธิสายใจไทย   

ข้อ ข. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์) หรือมาตรา 
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ค. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อ่ืน ที่ไม่ใช่ เรือกําป่ัน เรือที่มีระวางต้ังแต่หก
ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไป แพ ยานพาหนะ เครื่องมือหรือเคร่ืองจักรกล และ
ธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ข้อ ง. ธุรกรรมที่เก่ียวกับการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   (ง-1) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท 

(ง-2) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต 
(ง-3) การบริการเครือข่ายอีดีซี 
(ง-4) การบริการสวิตช์ช่ิงในการชําระเงิน 
(ง-5) การบริการหักบัญชี 
(ง-6) การบริการชําระดุล 

(ง-7)  การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน   
 

หมายเหตุ:  1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม 
     2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- ง ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่

เก่ียวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 
 
 

ข้อ 5. การเก็บรักษารายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมควรเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีรายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า 
ทําธุรกรรม  



๗ 

 

 

ภาคผนวก 
พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติม 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ประกอบอาชีพอาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมต่อไปน้ี เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควร
รายงานต่อสํานักงานหรือไม่  

         (ข้อ 1) เน่ืองจากธุรกรรมที่เกิดขึ้น เก่ียวข้องกับธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ จึงขอให้ผู้ประกอบ
อาชีพที่ปรึกษาด้านการลงทุน นําแนวทางปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ เก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจพิจารณา
ตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม7่ มาปรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ  

         (ข้อ 2) ลูกค้าพยายามปกปิดที่มาของแหล่งเงินทุน 
         (ข้อ 3) ลูกค้าพยายามเลือกวิธีการใช้เงินสดมากกว่าการโอนเงินผ่านธนาคาร 
         (ข้อ 4) ลูกค้าเลือกลงทุนหรือเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรือ พ้ืนที่ที่ 

ไม่สามารถแกะร่องรอยเส้นทางการลงทุนหรือเส้นทางการเงินได้ 

                                                            
7 พฤติกรรมท่ีบริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณาตรวจสอบ เพื่อรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ได้แก่ 

(1) การซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหมุนเวียนจํานวนมาก (ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่)ซึ่งกระทําโดยลูกค้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล “สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง” ของลูกค้า  
(2) การซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าหลายราย มอบอํานาจให้ บุคคลใดบุคคลหน่ึง ดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย์แทน ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีมีขนาด
ใหญ่และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จนอาจพิจารณาได้ว่า บุคคลผู้ดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าน้ัน อาจเป็นผู้รับประโยชน์ทอด
สุดท้ายของลูกค้าหลายราย 
(3) กรณีท่ีลูกค้ารายเดียวกัน ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายบัญชี และมีการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ใน
แต่ละบัญชี จนอาจเช่ือได้ว่า ลูกค้ารับเปิดบัญชีแทนผู้อ่ืน หรือลูกค้าอาจมิใช่ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(4) กรณีลูกค้ามีคําส่ังซื้อ และขาย “หลักทรัพย์เดียวกัน” ในลักษณะท่ีเป็นธุรกรรม “ขนาดใหญ่และต่อเน่ือง” จนอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการ
พยายามดําเนินการเพื่อให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือเข้าใจว่า หลักทรัพย์น้ัน มีการส่ังซื้อและขายจํานวนมากและหลายครั้ง 
(5) กรณีท่ีพบว่า ลูกค้ามีการเปิดบัญชี และส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ จากนอกประเทศ และมีการโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีของลูกค้าต่างรายใน
บริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน หรือโอนไปยังบัญชีในบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และต่อเน่ือง (รวมถึงลักษณะการทํา
ธุรกรรมในทางกลับกัน) 
(6) กรณีท่ีพบว่า ลูกค้ามีการโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน อย่างต่อเน่ืองและเป็นธุรกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ (รวมถึง
ลักษณะการทําธุรกรรมในทางกลับกัน) 
(7) กรณีท่ีพบว่า ลูกค้ามีการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี ในลักษณะขอถอนคืนเป็นใบหุ้นซึ่งสามารถส่งมอบหรือสลักหลังให้แก่ผู้อ่ืนได้
โดยสะดวก  โดยเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ผิดปกติ หรือดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและรวมมูลค่าเป็นจํานวนมาก (รวมถึงการทําธุรกรรมในทาง
กลับกัน) 
(8) กรณีท่ีลูกค้านําเงินสดมาชําระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือขอรับเงินสดท่ีได้จากการขายหลักทรัพย์ โดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร เป็นเงินมูลค่าสูง 
และกระทําบ่อยคร้ัง ซึ่งผิดปกติสําหรับแนวทางในการทําธุรกรรมด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ัวไป 
(9) กรณีท่ีผู้ประกอบอาชีพ ตรวจสอบพบก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ประสงค์จะสร้าง
ความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิดท่ีหน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่
ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ ต้องรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 
หมายเหตุ   
(1) คําว่า “อย่างต่อเน่ือง” ในท่ีน้ี หมายความว่า มีจํานวนหลายคร้ัง และดําเนินการในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกันอย่างสม่ําเสมอในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง 
(2) คําว่า  “ธุรกรรมขนาดใหญ่” ในท่ีน้ี หมายความว่า เป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูงในแต่ละครั้ง  
(3) คําว่า “สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องของลูกค้า” ในท่ีน้ี หมายความว่า รายได้ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเงินหรือทรัพย์สินท่ีแสดงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีแท้จริงของลูกค้าซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัท 



๘ 

 

 

          (ข้อ 5) ลูกค้าหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย 
          (ข้อ 6) ลูกค้าพยายามขอให้ดําเนินการทําธุรกรรมที่ซับซ้อน ในขณะที่สามารถทําในขั้นตอนที่
น้อยกว่าได้ เน่ืองจากต้องการทําให้ยากต่อการติดตามเส้นทางธุรกรรม 
          (ข้อ 7) กรณีพบว่า ลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นในองค์กรที่ลูกค้าร่วมลงทุน หรือผู้ประสงค์จะสร้าง
ความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม กับผู้ประกอบอาชีพ มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิด
ที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ 
ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 


