
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สาํหรับ ผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวกบันายหนา้

หรือตวัแทนซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
 
 

 

 

 

 

 

  

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



๑ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การรายงานธุรกรรม  
สําหรับ ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหนา้หรือตัวแทนซ้ือขายอสงัหาริมทรพัย์ 

 
  บทนํา 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (4) คือ นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหน้า
หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 1 ดังน้ัน กิจกรรมส่วนใหญ่ของผู้ประกอบอาชีพน้ี คือ การเป็นตัวแทนใน
การซื้อ/ขาย หรือติดต่อให้เช่า ที่ดิน บ้าน อาคาร สํานักงาน รวมถึง โรงงาน โกดังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า โดยได้รับค่าจ้างซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ตกลงระหว่างคู่กรณี 
หรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชําระแยกต่างหากจากราคาดังกล่าว 

เน่ืองจาก การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง และสามารถนําไปขายต่อได้ใน
ราคาที่สูงขึ้น ทําให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ มีโอกาสเป็นช่องทางการนําเงินที่ผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพได้ 
และโดยข้อเท็จจริง พบว่า อาชญากรหรือผู้กระทําความผิดต่างๆ มักถือครองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
จํานวนมาก เน่ืองจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถยึดทรัพย์สินอันเป็นที่ดินและที่อยู่
อาศัยได้จํานวนมาก ทําให้สรุปได้ว่า การนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิด ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ 
การขายกลับคืนมาเป็นเงิน เป็นช่องทางการฟอกเงินที่ผู้กระทําความผิดยังคงนิยมใช้อยู่  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุ่งหมายให้ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับ
นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อและขาย
อสังหาริมทรัพย์   ช่วยเป็นเครื่องมือให้แก่รัฐ ในการสอดส่องธุรกรรมของลูกค้าที่อาจเก่ียวข้องกับการนําเงิน
สดจํานวนมาก หรือมีเงินทุนจํานวนมาก  ทั้งน้ีดังที่กล่าวมาแล้วว่า  บรรดาอสังหาริมทรัพย์น้ัน  สามารถนําไป
เปลี่ยนสภาพกลับคืนเป็นเงินได้จํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจเก่ียวกับการถือครองที่ดินและ
การลงทุนเก่ียวกับการสร้างที่อยู่อาศัย  กําลังเป็นที่นิยม ดังน้ัน การนําเงินผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือการนําอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากเงินผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพกลับเป็นเงินจากระบบ
การทําธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์  ก็ถือเป็นการฟอกเงินรูปแบบหน่ึง และ ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า 
ตัวแทนค้าอสังหาริมทรัพย์  ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยรัฐตรวจสอบการทําธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน จึงจัดทําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะใน
เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบอาชีพน้ี เพ่ือประโยชน์
ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 3) 



๒ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การรายงานธรุกรรม 
 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552) กําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหน้าที่
รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน อันแสดงว่า ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับ
นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ี 
จะได้กล่าวถึง ประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน และประเภทธุรกรรมที่ไม่ต้องรายงาน ตลอด
แนวทางในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงาน
ธุรกรรม 
 
ข้อ 1. ผู้รายงานธุรกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (4) ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งหมายถึง  
 “นิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์” 
  
ข้อ 2. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
 2.1 ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสดจากลูกค้า เมื่อเกิดการชําระเงินตามสัญญา 
ซื้อ หรือขาย หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งลูกค้าชําระให้กับคู่กรณีตามสัญญา โดยตัวแทนหรือนายหน้า
ดําเนินการแทน หรือชําระให้แก่กัน โดยตัวแทนหรือนายหน้ารับทราบ รวมถึง การที่ลูกค้าชําระค่าจ้างตัวแทน
หรือนายหน้า ทั้งที่ชําระด้วยงินสดหรือแบ่งชําระจากค่าซื้อขายด้วยเงินสดตามสัญญาซื้อขาย/เช่า   และกิจกรรม
เงินสดเหล่าน้ี ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “สองล้านบาทข้ึนไป”2   

2.2 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง  
(1) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติฉบับน้ี  
(2) ธุรกรรมที่เก่ียวข้องข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  
(3)  ธุรกรรมที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  
ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการ

พยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
  
ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (ระยะเวลา แบบ วิธีการส่งรายงาน) 
         (3.1)  แบบรายงานธุรกรรมและผู้กรอกข้อมูลในแบบรายงาน 
 (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-4  
 (2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-10 

                                                            
2 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 



๓ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ตารางสรุปแบบรายงานและผู้กรอกข้อมูลในแบบ 
ประเภทธุรกรรม วงเงินในการรายงาน แบบรายงาน กําหนดเวลาสง่รายงาน 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สองล้านบาทข้ึนไป ปปง 1-05-4 ธุรกรรมในแต่ละเดือน 
ควรส่งภายในเดือนถัดไป 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ต้องพิจารณาวงเงิน ปปง 1-05-10 ธุรกรรมแต่ละธุรกรรม 
ให้ส่งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ตรวจสอบและ
พิจารณาว่า ธุรกรรมน้ัน 
เป็นธุรกรรมทีม่ีเหตุอัน
ควรสงสัย 

 
         (3.2) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 
 (1) ระยะเวลาในการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
 ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด เป็นรอบเดือน กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 ส่งรายงานธุรกรรมที่กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ต่อสํานักงาน ภายในเดือนถัดไป  
   (๒) ระยะเวลาการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ก. ระยะเวลาในการรายงาน 
                         การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่าเมื่อมีการ 
ทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓)  
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง 
ผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนผู้มีหน้าที่รายงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 70 วรรคสอง3 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
แทนผู้มีหน้าที่รายงานด้วย)    
     ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
  ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
                                                            
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
          มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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  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 การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูง
หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การ
ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 7 วัน)  
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(3.3) วิธกีารส่งรายงานธรุกรรมต่อสํานักงาน 
ผู้ประกอบอาชีพ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่ง 
ที่ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับ

ปลายทางได้ 
ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
 
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรายงาน  

หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง(ฉบับที่ 5) และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  โดยสรุปได้
ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพไม่ต้องรายงาน 

ก-1 พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ัน 
พระองคเ์จ้าขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า 

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 
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(ง-7)  การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน   

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

เก่ียวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 
ข้อ 5. การเกบ็รักษารายงานธุรกรรม 

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีรายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า 
ทําธุรกรรม  
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ภาคผนวก 
     1. พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ 

  เพ่ือประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ประกอบอาชีพอาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมต่อไปน้ี เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควร
รายงานต่อสํานักงานหรือไม่  

   (1) ลูกค้าถือเงินสดจํานวนมากมาซื้อหรือชําระค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไป ลูกค้าน้อยรายที่
จะจ่ายด้วยเงินสดจํานวนน้ัน  

   (2)  ลูกค้ าซื้ ออสั งหาริมทรัพย์ ในราคาสู งมากซึ่ ง ในขณะน้ัน  ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ  
ไม่มีลูกค้าอ่ืนมาขอซื้อในราคาดังกล่าว เน่ืองจาก เป็นช่วงที่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะราคาตกตํ่า 
หรือ อยู่ในช่วงที่การขายอสังหาริมทรัพย์จะได้ราคาตํ่าเป็นส่วนใหญ่ และการซื้ออาจทําให้ผู้ซื้อขาดทุน (กรณีน้ี 
อาจเน่ืองจากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสภาพเงินเป็นทรัพย์สินอ่ืน อย่างเร่งด่วน หรืออาจเป็นการตกลงกันฟอกเงิน
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่แล้ว) 

   (3) ลูกค้าหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับที่มาของเงินจํานวนมาก (เมื่อผู้ประกอบการสนทนา
ด้วยหรือสอบถาม) หรือตอบคําถามที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าได้เงินมาจากการกระทําความผิดอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือ หลีกเลี่ยงการตอบคําถามถึงที่มาของอสังหาริมทรัพย์ ที่นํามาขายให้กับคู่กรณี 

   (4) ลูกค้ามีการทําธุรกรรมท่ี ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน (ในกรณีที่ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะ
ทางการเงินของลูกค้า) 
    (5) กรณีพบว่า ลูกค้าหรือผู้ประสงค์จะทําธุรกรรม กับผู้ประกอบอาชีพ มีความเก่ียวข้องกับการก่อการ
ร้าย หรือการกระทําความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่ง
ในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานอย่างเร่งด่วน 
 
 2. แนวทางในการระบุข้อเท็จจริงในแบบรายงาน 

   (1) กรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมคร้ังใดครั้งหน่ึง ที่เช่ือได้ว่า มีเหตุอันควรสงสัย ก็ให้ผู้ประกอบอาชีพ 
ดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามขั้นตอน และรายงานธุรกรรมน้ันๆ เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และระบุถึง
เหตุหรือข้อมูลที่ทําให้ใช้ดุลยพินิจรายงาน 
    (2) กรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมหลายคร้ัง จนทําให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า ลูกค้าที่ทํา
ธุรกรรมน้ัน มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย มีเหตุอันควรสงสัย (มีเหตุผลว่า การทําธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติหลายครั้ง 
นํามาซึ่งความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัย)  ผู้ประกอบอาชีพควรพิจารณารายงานธุรกรรมครั้งสุดท้ายในบรรดา
ธุรกรรมหลายคร้ังของลูกค้าน้ันๆ พร้อมกับอ้างถึงธุรกรรมครั้งก่อนๆท่ีมีลักษณะเดียวกัน ในช่องที่ให้ระบุถึงเหตุผล 
อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย   

 


