
  

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม                 
สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวกบัสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
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แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรบัผูป้ระกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การกาํกับทีมิ่ใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อ 

ส่วนบุคคลภายใต้การกาํกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
   
บทนํา 
 
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)1 คือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการให้สินเช่ือส่วนบุคคล   
ซึ่งกิจกรรมหลักของผู้ประกอบอาชีพน้ี คือ การอนุมัติและให้เงินกู้ยืม แก่ประชาชนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือ
ผู้ค้ําประกัน โดยส่วนใหญ่ สินเช่ือส่วนบุคคล จะมีวงเงินอนุมัติที่ไม่สูงมากนัก และเรียกดอกเบ้ียได้ไม่เกินร้อยละ 15
ต่อปี อย่างไรก็ดีการกําหนดวงเงินกู้ยืมมักเป็นไปตามสัดส่วนของเงินเดือนหรือรายได้ของลูกค้า กล่าวคือ  
หากลูกค้ารายได้สูง วงเงินในการอนุมัติสินเช่ือก็จะสูงไปด้วย     
 ในกรณีที่วงเงินสินเช่ือมีจํานวนมาก มีความเป็นไปได้ที่การขอสินเช่ืออันเป็นการสร้างหน้ี อาจเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของการฟอกเงิน เมื่อบุคคลได้เงินจากการกระทําความผิด และต้องการนําเงินไปใช้ แต่จําเป็นต้องการ
กระบวนการทําให้เงินดังกล่าว เป็นเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ผิดกฎหมายได้ บุคคลน้ัน อาจเลือกจะขอ
อนุมัติการกู้ยืมเงิน และนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดมาชําระหน้ีกู้ยืมในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจทํา
ให้เสียดอกเบ้ียไปบ้าง แต่ก็สามารถนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดไปใช้ประโยชน์ และนําเงินได้ในที่สุด 
รูปแบบน้ีสรุปง่ายๆคือ ผู้กระทําผิด นําเงินสะอาดจากผู้ประกอบอาชีพมาใช้ประโยชน์และนําเงินผิดกฎหมาย
ไปเข้ากระบวนการฟอกในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล 
 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้สินเช่ือ เป็นธุรกิจที่มุ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกค้าที่มีฐานรายได้ตํ่า โอกาสใน
การเป็นแหล่งฟอกเงินก็จะมีน้อยและหากเกิดกระบวนการฟอกเงิน ก็จะเป็นการฟอกเงินในจํานวนน้อย แต่
หากธุรกิจสินเช่ือบุคคลน้ัน มุ่งเป้าหมาย เป็นลูกค้าที่มีฐานรายได้สูง ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งฟอกเงินครั้ง
ละจํานวนมากได้เช่นกัน   
 ด้วยเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงกําหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้สินเช่ือส่วนบุคคล เป็นส่วน
หน่ึงที่จะช่วยรัฐในการรายงานธุรกรรมที่อาจนําไปสู่การฟอกเงินของลูกค้า โดยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม และ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานธุรกรรมและการจัดให้
ลูกค้าแสดงตน เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเข้าใจและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานอันแสดงว่า 
ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคล มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ี 
จะได้กล่าวถึง ประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน และประเภทธุรกรรมที่ไม่ต้องรายงาน ตลอดแนวทาง 
ในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานธุกรรรม 
 
 

                                                            
1 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25๔๒ 
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ข้อ 1. ผู้รายงานธรุกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6) ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งหมายถึง  
 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคล (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน) ที่ได้รับอนุญาต 2และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ3  
  
ข้อ 2. ธุรกรรมทีต่้องรายงาน 
 กิจกรรมหลักๆของธรุกิจเกีย่วกบัสินเชื่อส่วนบคุคล ภายใต้กาํกบั ประกอบดว้ยกจิกรรมดังต่อไปน้ี 
 การให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ําประกัน (ทั้งน้ี ไม่รวมถึง การให้เช่าซื้อรถยนต์ สินเช่ือเพ่ือ
การศึกษา สินเช่ือเพ่ือการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ สินเช่ือเพ่ือรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ
พนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการทําสัญญากับสถาบันการเงิน และสินเช่ือตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด) 
 อย่างไรก็ดี จากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กําหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม 2 ประเภท อันได้แก่ 
 2.1 ธุรกรรมทีใ่ช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสด ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งไม่รวมถงึ 
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ต้องเป็นการทําธุรกรรมที่เป็นการรับหรือส่งมอบเงินสดแก่กัน
เท่าน้ัน และกิจกรรมเงินสดดังกล่าว  ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “ห้าแสนบาทข้ึนไป”4   

2.2 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยง
มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทํา
ธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (ระยะเวลา แบบ วิธีการส่งรายงาน) 
         (3.1)  แบบรายงานธุรกรรมและผูก้รอกข้อมูลในแบบรายงาน 
 (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-6  
 (2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-10 
 
ตารางสรุปแบบรายงานและผู้กรอกข้อมูลในแบบ 

ประเภทธุรกรรม วงเงินในการรายงาน แบบรายงาน ผู้กรอกข้อมูลในแบบ 
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ห้าแสนบาทข้ึนไป ปปง 1-05-6 ผู้ประกอบอาชีพ 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่กําหนดวงเงิน ปปง 1-05-10 ผู้ประกอบอาชีพ 

         (3.2) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม    
                                                            
2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 10 
มิถุนายน 2548 
3 ประกาศ ธปท. เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน 
4 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 
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               (1) ระยะเวลาในการรายงานธุรกรรมทีใ่ช้เงนิสด 
          ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด เป็นรอบเดือน กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ส่งรายงานธุรกรรมที่กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ต่อสํานักงาน ภายในเดือนถัดไป 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบอาชีพควรส่งรายงานธุรกรรมในแต่ละเดือน ไม่เกินวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป อาทิ  
ผู้ประกอบอาชีพควรส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด(ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีมูลค่าต้ังแต่ห้าแสนบาทข้ึนไป) ที่ทํา
ขึ้นภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 31 มกราคม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น 

          (2) การส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่าเมื่อมีการทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและ
พบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ต้องรายงาน
การทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันควรสงสัย 

  “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง 
ผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนผู้มีหน้าที่รายงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 70 วรรคสอง5 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
แทนผู้มีหน้าที่รายงานด้วย)    
     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
                                                            
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
          มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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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)  

หมายเหตุ :  
 ๑. ผู้บริหารที่มีอํานาจ ในที่น้ี ให้รวมถึง (๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

ผู้บริหารขององค์กร ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ วินิจฉัยและลงนามอนุมัติ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย (๒) ทั้งน้ี รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บุคคลหรือคณะบุคคลใน (๑) ด้วย 

 ๒. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรสงสัยสําหรับธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว โดยมิได้มี
การรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถรายงานมาให้สํานักงาน ปปง. ทราบ
โดยไม่ชักช้า ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓. การรายงานย้อนหลังสามารถกระทําได้เฉพาะการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเท่าน้ัน  

 (3.3) วิธกีารส่งรายงานธรุกรรมต่อสํานักงาน 
ผู้ประกอบอาชีพ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่ง 
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ที่ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับ
ปลายทางได้ 

ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
 
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรายงาน  

หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 
5) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   
โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี 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 
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ข้อ 5. การเกบ็รักษารายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ 
หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
รายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลกูค้าทําธุรกรรม  
 

ภาคผนวก 
 

1. หลักการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ประกอบอาชีพอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม
ต่อไปน้ี เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควรรายงานต่อ
สํานักงานหรือไม่  

(1) ลูกค้าถือเงินสดมาชําระค่าซื้อรถยนต์ในจํานวนเงินที่สูงมากจนผิดปกติ ซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภท
เดียวกัน จะไม่ชําระเงินด้วยวิธีดังกล่าว 

(2) ลูกค้าซื้อรถยนต์ราคาสูงมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะทางการเงินของลูกค้า  
(3) ลูกค้านําเงินสดจํานวนมาก มาชําระค่าเช่าซื้อรถยนต์ ในหลายๆคร้ัง เพ่ือจะเร่งปิดสัญญาเช่าซื้ออย่าง

รวดเร็ว ซึ่งเป็นการทําธุรกรรมที่ไม่ปกติสําหรับการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อ 
(4) ลูกค้าทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นรถยนต์ราคาสูง และสามารถชําระค่าเช่าซื้อได้ครบถ้วนก่อน

กําหนดเวลาในสัญญา (ภายในระยะเวลาอันสั้น) ซึ่งการปิดสัญญาเช่าซื้ออย่างรวดเร็วเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับ
การทําธุรกรรมประเภทน้ี ทั้งที่ในขณะทําสัญญา ลูกค้าแสดงฐานะทางการเงินในระดับที่   ไม่น่าจะมี
ความสามารถในการปิดสัญญาได้อย่างรวดเร็ว(กรณีน้ี เป็นการทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน)  

(5) กรณีที่พบว่า ผู้ชําระหน้ี หรือผู้ที่จ่ายเงินตามข้อเท็จจริง เป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกค้าที่ระบุช่ือเป็น
เจ้าของรถยนต์ หรือกรณีที่เมื่อปิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ลูกค้าขอให้โอนช่ือเจ้าของรถยนต์เป็นบุคคลอ่ืน  ซึ่งมี
พฤติการณ์ให้ควรสงสัยได้ว่า อาจเป็นการใช้ช่ือผู้ อ่ืนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
ในการถือครองทรัพย์สินแทนผู้ชําระหน้ีหรือ ผู้ที่จ่ายเงินน้ัน    
 (6) กรณีพบว่า ลูกค้า หรือผู้ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม กับผู้ประกอบอาชีพ มี
ความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ ต้องรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 
 2. แนวทางในการระบุข้อเท็จจริงในแบบรายงาน 

 (1) กรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมครั้งใดครั้งหน่ึง ที่เช่ือได้ว่า มีเหตุอันควรสงสัย ก็ให้ผู้ประกอบอาชีพ 
ดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามขั้นตอน และรายงานธุรกรรมน้ันๆ เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ
ระบุถึงเหตุหรือข้อมูลที่ทําให้ใช้ดุลยพินิจรายงาน 
 (2) กรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมหลายครั้ง จนทําให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า ลูกค้าที่ทํา
ธุรกรรมน้ัน มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย มีเหตุอันควรสงสัย (มีเหตุผลว่า การทําธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติหลายคร้ัง 
นํามาซึ่งความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัย) ผู้ประกอบอาชีพควรพิจารณารายงานธุรกรรมคร้ังสุดท้ายในบรรดา
ธุรกรรมหลายคร้ังของลูกค้าน้ันๆ พร้อมกับอ้างถึงธุรกรรมครั้งก่อนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ในช่องที่ให้ระบุถึงเหตุผล 
อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย   


