
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางในการปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม
สาํหรับ บริษทัเงินทุน และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



๑ 
 

กองกํากบัและตรวจสอบ สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางในการปฏบิัติ เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สําหรับ บริษทัเงินทุน และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

  
 

 บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าท่ีต้องรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยธุรกรรมที่ต้องรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยส์ิน และ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานธุรกรรม จะได้กล่าวไว้ในส่วนน้ี 
 
ข้อ 1 ประเภทธุรกรรมท่ีต้องรายงาน  
        บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการคล้ายกับธนาคารพาณิชย์  
แต่มีขอบเขตอันจํากัดในบางกิจกรรม โดยทั่วไป ธุรกรรมอันมีมูลค่า ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบรษิัทกับลูกค้า ได้แก่ 
  - รับฝากเงินหรือรับเงินในรูปแบบใบรับฝากเงิน ( Deposit Receipt), บัตรเงินฝาก (Certificate 
of Deposit), ตั๋วแลกเงิน  (Bill of Exchange) และตั๋ วสัญญาใช้ เงิน  (Promissory Note) และ จ่ายเงินคืน  
เมื่อทวงถามหรือครบกําหนดเวลา (การฝากเงินอย่างน้อยต้องมีระยะเวลาการฝาก 1 ปีข้ึนไป) 
  - ให้สินเชื่อ/กู้ยืม 
  - รับชําระเงินและดอกเบ้ียคืน  
  - ขายทรัพย์สิน(รอการขาย) 
  - รับซื้อ ลดและขายลด ตราสารทางการเงิน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติกําหนดให้บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ต้องรายงานธุรกรรมดังต่อไปนี้ 
  

(1) ธุรกรรมเงินสด ได้แก่ ธุรกรรมอันมีมูลค่าที่ลูกค้าและบริษัทเงินทุน มีการส่งมอบหรือรับเงินสด แก่กัน  
ในมูลค่าต้ังแต่ สองล้านบาทขึ้นไป อาทิ  
 - ลูกค้านําเงินสดมาฝากเงินตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป 
 - บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ คืนเงินสดแก่ลูกค้าตามกําหนดเวลา หรือเมื่อลูกค้าทวงถาม 
 ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป 
 - บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน (อนุมัติสินเชื่อ)และส่งมอบเงินสดให้ลูกค้า
ตั้งแต่ สองล้านบาทข้ึนไป 
 - ลูกค้าซื้อทรัพย์สิน(รอการขาย) จากบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยชําระเป็นเงินสดตั้งแต่สอง
ล้านบาทข้ึนไป 
 - บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รับเงินสดจากลูกค้า ซึ่งทําธุรกรรมซ้ือตราสารทางการเงินที่
บรษัิทขายลด จํานวนสองล้านบาทข้ึนไป 
 โดยสรุป หากมีการทําธุรกรรม และมีการส่งมอบเงินสดให้แก่กันโดยตรง ไม่ว่าฝ่ายที่ส่งมอบจะเป็นลูกค้า 
หรือบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป บริษัทต้องรายงานธุรกรรมเงิน
สดต่อสํานักงาน 



๒ 
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(2) ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน1  ได้แก่  ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน อันเป็นอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องจักร ที่สามารถประเมินราคาได้ต้ังแต่ ห้าล้านบาทข้ึนไป อาทิ การให้
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แก่ลูกค้าผู้ต้องการซื้อรถยนต์เพ่ือใช้งานส่วนบุคคลหรือใช้ในธุรกิจ ซึ่งรถยนต์คันหน่ึงคันใดหรือ
หลายคันรวมกันน้ันมีราคาประเมินตั้งแต่ ห้าล้านบาทข้ึนไป 

การขายทรัพย์สินรอการขายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เป็นยานพาหนะหรือเคร่ืองจักร ที่มี
ราคาประเมินตั้งแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป 

การให้สินเชื่อโดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เป็นยานพาหนะหรือเครื่องจักร ที่มี
ราคาประเมินอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป    

(3) ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2  ได้แก่ ธุรกรรมการโอนเงินให้ลูกค้าเงินฝากโดยตรงในกรณี
ที่ถอนเงินฝากหรือรับเงินคืนจากตั๋วสัญญาใช้เงินครบกําหนด และมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มี
การใช้ระบบบาทเนต โอนมูลค่าเงินตามคําสั่งของลูกค้า หรือโอนเพื่อลูกค้ารายหนึ่งรายใด ในมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสน
บาทขึ้นไป  

                                                            
1 หมายเหตุ หลักการรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ให้นําหลักการของแนวทางปฏิบัติของธนาคารมาปรับใช้ ดังน้ี  

1  กรณีธุรกรรมหนึ่ง เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหนึ่งตัวทรัพย์ ให้รายงานเมื่อ ทรัพย์สินน้ัน มีราคาประเมินต้ังแต่ ห้าล้านบาทขึ้นไป อาทิ กรณีมี
การจดจํานองท่ีดินหลายแปลง และแต่ละแปลงมีราคาประเมินต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปท้ังส้ิน บริษัทฯ ก็สามารถรายงานรวมกันใน 1 ฉบับ 

2 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายตัวทรัพย์ร่วมกัน ให้รายงานเมื่อ ทรัพย์สินทุกตัวทรัพย์ มีราคาประเมินรวมกัน ต้ังแต่ห้าล้าน
บาทขึ้นไป อาทิ กรณีที่มีการจดจํานองท่ีดินหลายแปลง แต่ละแปลงมีราคาประเมินตํ่ากว่าห้าล้านบาท แต่เมื่อรวมกันแล้ว มีราคาประเมินรวมทั้งส้ินห้า
ล้านบาทขึ้นไป บริษัทฯมีหน้าท่ีต้องรายงานต่อสํานักงาน โดยรายงานรวมกันใน 1 ฉบับ 

3 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เก่ียวข้องกับที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในอนาคต ให้พิจารณารายงานเฉพาะ กรณีที่ท่ีดินเปล่า(ไม่รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างใน
อนาคต) มีราคาประเมินต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป 

4 กรณีธุรกรรมหนึ่ง เป็นการเพ่ิมวงเงินในการกู้ยืม ซึ่งเก่ียวข้องกับทรัพย์สินคํ้าประกัน ซ่ึงได้เคยรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ในสัญญา
กู้ยืมฉบับแรก(ก่อนเพิ่มวงเงิน)มาแล้ว ไม่ต้องรายงานอีก เน่ืองจาก สํานักงาน พิจารณาถึงมูลค่าราคาประเมินทรัพย์เป็นหลัก มิใช่มูลค่าการกู้ยืมในสัญญา 

5  กรณีธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินหน่ึง บริษัทฯเคยรายงานต่อสํานักงานแล้ว ต่อมามีการเปล่ียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (เปล่ียนชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สิน) บริษัทฯต้องรายงานต่อสํานักงาน แต่หากเป็นการเปล่ียนชื่อผู้กู้ยืมในสัญญา ซึ่งมิได้กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน บริษัทฯไม่ต้องรายงาน) 

6 กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีมีราคาประเมินต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป โดยบริษัทฯสลักหลังมอบให้ลูกค้าไปดําเนินการโอน
ที่สํานักงานท่ีดินเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปด้วย  บริษัทฯยังคงมีหน้าท่ีรายงานธุรกรรมดังกล่าวอยู่  

7 กรณีธุรกรรมการไถ่ถอนหลักประกันอันเป็นทรัพย์สินที่มีราคาประเมินต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากมีการปิดบัญชีชําระหนี้ บริษัทฯ
ต้องรายงานต่อสํานักงาน 

8 กรณีที่บริษัทฯได้เคยรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีมีราคาประเมินต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป มายังสํานักงานแล้ว  ต่อมา มีการทํา
ธุรกรรมครั้งใหม่กับทรัพย์สินเดิมอีก (อาจเป็นกรณีทําสัญญาจํานองครั้งใหม่ในช่ือลูกค้ารายอ่ืน เน่ืองมาจากทรัพย์จํานองมีชื่อเจ้าของหลายราย ซ่ึงแต่ละ
รายได้ทําสัญญาจํานองในส่วนท่ีตนเป็นเจ้าของร่วม) บริษัทฯไม่จําต้องรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินน้ันอีก 

9 กรณีธุรกรรมที่ใช้สิทธิเช่าทรัพย์ เป็นหลักประกันการกู้ยืม และมูลค่าสิทธิการเช่านั้น มีราคาต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป บริษัทฯต้องรายงานต่อ
สํานักงาน  และหากสิทธิการเช่านั้นส้ินสุดลง โดยต่อมามีการต่อสัญญาเช่าครั้งใหม่ ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปและมีผลให้เกิดธุรกรรมครั้งใหม่ตาม
สิทธิการเช่านั้น ถือเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินครั้งใหม่ ที่บริษัทฯต้องรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 

10 กรณีที่เป็นธุรกรรมการจํานองที่ดินจํานวนหลายแปลง และมีการไถ่ถอนแต่ละแปลงไม่พร้อมกันในคราวเดียว ให้บริษัทฯรายงานธุรกรรม 
เมื่อการไถ่ถอนแต่ละครั้ง เป็นการไถ่ถอนทรัพย์สินท่ีมีราคาประเมินถึง ห้าล้านบาทขึ้นไป  

11 กรณีท่ีมีธุรกรรมเก่ียวกับการไถ่ถอนจํานอง และบริษัทฯมีการสลักหลังไถ่ถอนจํานองไว้ แม้ลูกค้าจะมารับโฉนดหรือเอกสารสิทธิคืนใน
ภายหลัง ก็ให้ถือว่า วันท่ีบริษัทฯสลักหลังไถ่ถอน เป็นวันที่ทําธุรกรรม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงสิทธิเหนือทรัพย์ตามกฎหมายเกิดขึ้นในวันที่บริษัทฯ
สลักหลังปลดจํานอง. 
2 ปัจจุบัน บริษัทเงินทุน ใช้ระบบบาทเนต เพื่อโอนมูลค่าเงินให้แก่ลูกค้าด้วย  
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 (4) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย3 หมายถึง ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้
ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียว
หรือหลายคร้ัง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
 สําหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยน้ี มีกระบวนการข้ันตอนและแนวทางการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างจาก
ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยจะได้ระบุไว้ในหัวข้อต่อไป 
 
ข้อ 2 แนวทางการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 เน่ืองจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นธุรกรรมที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการตรวจพบความผิดเกี่ยวกับ
การฟอกเงินหรือความผิดมูลฐาน และการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่ามีเหตุอันควรพิจารณาว่า เป็นธุรกรรมที่ผิดปกติและควรส่งรายงานต่อสํานักงานหรือไม่  ท้ังน้ี บริษัท
เงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ อาจพิจารณาพฤติกรรมการทําธุรกรรมดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อไป4  
 
 2.1 พฤติกรรมที่อาจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและการทําธุรกรรม 

(1) ลูกค้าขอออมเงิน(ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม)จํานวนมาก โดยไม่สอดคล้องกับฐานะหรืออาชีพท่ีระบุใน
ข้อมูลการแสดงตน 
 (2) ลูกค้าขอออมเงิน(ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม) โดยมีพฤติการณ์ท่ีจะขอแยกออกเป็นหลายธุรกรรม และ
ขอออมเงินในนามของบุคคลอ่ืนด้วย เพ่ือกระจายเงินออมไปยังชื่อผู้ออมรายอ่ืน ซึ่งทําให้ดูซับซ้อนกว่าการทํา
ธุรกรรมออมเงินโดยทั่วไป อย่างไม่มีความจําเป็น 
 (3) ลูกค้าถือเงินสดมาทําธุรกรรมในจํานวนมาก ซึ่งโดยปกติ ลูกค้าที่ทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันจะไม่
ถือเงินสดมาทําธุรกรรมในจํานวนมากขนาดนี้ 
 (4) ลูกค้าพยายามปกปิดข้อมูลสําคัญ อาทิ แหล่งรายได้ หรือระบุข้อมูลที่ไม่ชัดเจน อาทิ ระบุอาชีพ 
รับจ้างทั่วไป หรือไม่ประกอบอาชีพ หรือหลีกเลี่ยงการแสดงหลักฐานสําคัญ โดยพยายามร้องขอให้ใช้หลักฐานอ่ืนที่
มิได้ออกโดยหน่วยงานรัฐแทน 
 (5) ลูกค้านําเงินสดจํานวนมากหรือโอนเงินจํานวนมาก หรือดําเนินการด้วยวิธีใดๆ  เพ่ือปิดบัญชีสินเชื่อ 
(ท่ีมีวงเงินสินเชื่อสูงมาก) ในระยะเวลาอันสั้น (ท่ีไม่ใช่การโอนหน้ีไปยังสถาบันการเงินอ่ืน) ซึ่งผิดปกติไปจาก
พฤติกรรมของลูกค้าที่ขอสินเชื่อทั่วไป 
 (6) กรณีท่ีบริษัท ตรวจสอบพบก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือตรวจพบในภายหลังว่า 
ผู้ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรม หรือลูกค้า มีความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทํา
ความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้
                                                            
3 เป็นธุรกรรมที่ ไม่จํากัดวงเงินและประเภทในการรายงาน 

4  พฤติกรรมที่ระบุในแนวทางปฏิบัตินี้ เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ ใช้ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าและธุรกรรมให้มากข้ึน ซึ่งหาก
ตรวจสอบแล้วพบว่า ด้วยข้อมูลของลูกค้าและเหตุผลในการทําธุรกรรม ทําให้พบว่า ไม่มีเหตุอันควรรายงาน เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ปฏิบัติ              
ก็ไม่จําต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน  
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ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีบริษัทฯ 
ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 
หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่า มีพฤติกรรมอื่นนอกเหนือไปจากแนวทางในข้อน้ี ที่ทําให้บริษัท พิจารณาว่า 
ลูกค้าได้ทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทก็สามารถส่งเป็นรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายัง
สํานักงานได้ 
 2.2 แนวทางในการพิจารณาระบุข้อเท็จจริงในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

(1) กรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมครั้งใดครั้งหน่ึง ที่เชื่อได้ว่า มีเหตุอันควรสงสัย ก็ให้บริษัทดําเนินการ
ตรวจสอบเบ้ืองต้นตามข้ันตอน และรายงานธุรกรรมนั้นๆ เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และระบุถึงเหตุหรือ
ข้อมูลที่ทําให้ใช้ดุลยพินิจรายงาน 
 (2) กรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมหลายครั้ง จนทําให้บริษัทใช้ดุลยพินิจว่า บุคคลที่ทําธุรกรรมน้ัน มี
พฤติกรรมที่เข้าข่าย มีเหตุอันควรสงสัย (มีเหตุผลว่า การทําธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติหลายครั้ง นํามาซึ่ง
ความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัย)  บริษัทควรพิจารณารายงานธุรกรรมครั้งสุดท้ายในบรรดาธุรกรรมหลายครั้ง
ของลูกค้าน้ันๆ พร้อมกับอ้างถึงธุรกรรมครั้งก่อนๆที่มีลักษณะเดียวกัน ในช่องที่ให้ระบุถึงเหตุผล อันเป็นเหตุให้
บริษัทใช้ดุลยพินิจว่า เป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  อาทิ ลูกค้านิติบุคคล ก ทําธุรกรรมถือเงินสดจํานวนมาก 
(อาจจะครั้งละหลายล้านบาท) มาชําระหน้ีเงินกู้ยืมกับบริษัท หลายคร้ัง (ในที่ น้ีขึ้นอยู่กับการเทียบเคียงกับ
พฤติกรรมของลูกค้าท่ัวไปที่ปกติ) จนพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติสําหรับลูกค้านิติบุคคล  กรณีน้ี บริษัทจึง
ใช้ดุลยพินิจว่า ลูกค้านิติบุคคล ก มีการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในการรายงาน บริษัทควรเลือกรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยเพียง 1 ครั้ง โดยอาจพิจารณาระบุข้อมูลธุรกรรมครั้งสุดท้าย ในการทําธุรกรรมหลาย
ครั้งท่ีผ่านมา และอ้างถึง ธุรกรรมการชําระเงินสดคร้ังก่อนทุกครั้ง(ซึ่งผิดปกติ)ที่ตรวจพบ ไว้ในการแสดงถึงเหตุผล
ในการรายงาน โดยไม่จําเป็นต้องรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ตามจํานวนการทําธุรกรรมของลูกค้า
ทั้งหมด เป็นต้น  
 2.3 การกําหนดกระบวนการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
                การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) ให้สถาบันการเงินมี
หน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง5 
รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงินด้วย)    

                                                            
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
 ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
       กล่าวคือ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ให้สถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันท่ีสถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เร่ิมนับตั้งแต่ วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.       
 

 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ หรือ
สถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้าราย 
ที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรม
ของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกิดข้ึนก่อนได้รับคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีเหตุอัน
ควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย    
ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง
สํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจหน้าท่ีใน
การดําเนินคดีที่ เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป .ส  
ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

                                                                                                                                                                                                

 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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    “วันที่ มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรอือายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    
   ดังน้ัน  การเร่ิมนับระยะเวลา ๗  วัน ให้ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บ ริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ วินิจฉัย
และอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็น
เสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควร
เกิน 7 วัน) 
             ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
     บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทํา
ธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสํานักงาน 
ควรกําหนดเป็นข้ันตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวง ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ ๑    เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 

 ข้ันตอนที่ ๒    ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรมกับ
ข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุนใน
ขณะน้ัน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของสถาบันการเงิน 

 ข้ันตอนที่ ๓    ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรม
ลักษณะเดียวกันน้ีในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดเพ่ิมเติม 

 ข้ันตอนที่ ๔    รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 

 ข้ันตอนที่ ๕    กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 
หมายเหตุ: ทั้งน้ีสถาบันการเงินอาจปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ข้ันตอนข้ึนไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของ
แต่ละองค์กร แต่หากเป็นกรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้นคําสั่งของสํานักงาน ปปง.) สถาบันการเงินไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติม โดยเม่ือได้รับคําสั่งดังกล่าวควรเสนอเรื่องให้ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติเพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยทันที 
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ข้อ 3. ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม แบบรายงานและวิธีส่งรายงานธุรกรรม  
 ในการรายงานธุรกรรมของลูกค้า ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางในการ
กําหนด แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน และผู้กรอกแบบการรายงาน ดังน้ี 
  
 
ตาราง 1 : แบบรายงาน ระยะเวลาการส่ง และผู้จัดทํารายงาน6 

แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 
ปปง 1-01 ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ี 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีมีการทําธุรกรรม 
ปปง 1-02 ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ี 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีมีการทําธุรกรรม 
ปปง 1-03 

 
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพบเหตุอันควรสงสัย 

 
ตาราง 2 :  จํานวนเงินสด มูลค่าธุรกรรมและแบบรายงานธุรกรรม7  
 

ประเภทธุรกรรม จํานวนเงินสด/มูลค่าธุรกรรม แบบรายงาน 
ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่สอง

ล้านบาทข้ึนไป 
ปปง 1-01 

ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน(เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ท่ีสามารถประเมินราคาได้)  

ทรัพย์สินที่มีราคาประเมินตั้งแต่
ห้ าล้ านบาท ข้ึ น ไป  (ไม่ ต้ อ ง
พิ จารณาถึงมู ลค่ าของการทํ า
ธุรกรรม) 

ปปง 1-02 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่จํากัดจํานวนครั้ง จํานวนเงิน
สด  หรือมูลค่าธุรกรรม 

ปปง 1-03 

 
วิธีการส่งรายงานธุรกรรม 
 ก. ยื่นรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
 ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่ชัดเจน 

หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
           ค . ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  

                                                            
6 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

7 ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙. 
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 ข้อ 4 ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน 
         หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงออกตาม
ความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมท่ีลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน 

ก-๑ พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้น 
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า 

ก-๒ รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ก-๓  มูลนิธิ ดังต่อไปน้ี 
- มูลนิธิชัยพัฒนา   
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
- มูลนิธิสายใจไทย    

 
ข้อ ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์) หรือมาตรา 
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ค. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อ่ืน ที่ไม่ใช่ เรือกําป่ัน เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตัน
ข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป แพ ยานพาหนะ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล และ
ธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ข้อ ง. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   (ง-1) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท 

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

(ง-7)  การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน   
 

 

หมายเหตุ:  1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม 
     2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- จ ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

 

 



๙ 
 

กองกํากบัและตรวจสอบ สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ข้อสังเกต 
กรณีที่ ธุรกรรมหน่ึงธุรกรรมใด ตรงกับหลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรมมากกว่า 1 รายการ ให้พิจารณา ดังน้ี 

ข้อ ก. กรณีที่มีการทําธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป และ ธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป  อาทิ  ลูกค้าทําธุรกรรมเงินสด ซื้อทรัพย์สินรอการขาย ที่บริษัทประกาศขาย 
(สามารถรายงานได้ท้ังแบบ 1-01 และ 1-02)   

การรายงานธุรกรรม : กรณีน้ี ให้บริษัทรายงาน ทั้งธุรกรรมเงินสด ในแบบรายงาน ปปง 1-01 และรายงาน 
ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในแบบรายงาน ปปง 1-02 ด้วย (ทั้งน้ีบริษัทยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยอยู่) 

 

ข้อ ข. ธุรกรรมเก่ียวกับเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตามตามหลักเกณฑ์ที่ต้อง
รายงาน และบริษัทก็พิจารณาว่า เป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยด้วย  (สามารถรายงานได้ในแบบ 1-01/แบบ 
1-02  และ 1-03) 

 
การรายงานธุรกรรม : กรณีน้ี ให้บริษัทรายงานธุรกรรมดังกล่าว ท้ัง 2 ฉบับ กล่าวคือ รายงานทั้งแบบรายงาน

ตามที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์วงเงินไว้ (แบบ 1-01 หรือ แบบ 1-02 แล้วแต่กรณี) และรายงานเป็น ธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย (ตามแบบ 1-03) ด้วย 

 
ข้อ 5. การเก็บรักษาข้อมูลการรายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ 
หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
รายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันท่ีลูกค้าทําธุรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


