
                                            
 

   ๑ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

เรื่องเสร็จที่ กม. ๔ /๒๕๖๑ 
 

บันทึกการตอบขอหารือ 

เรื่อง คําจํากัดความเกี่ยวกับ “การรายงานธุรกรรมและการจัดใหลูกคาแสดงตน” 
     

 

 ที่มาของเรื่อง  
 บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต ลิสซิ่ง แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด มีหนังสือ ลงวันที่ 12 

กุมภาพันธ 256๑ ขอหารือเกี่ยวกับ เรื่อง คําจํากัดความเกี่ยวกับ “การรายงานธุรกรรมและการจัดใหลูกคา

แสดงตน” 

 ประเด็นขอหารือที่จะตองพิจารณา 

 บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต ลิสซิ่ง แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด เปนนิติบุคคล                

ที่ใหบริการเชารถยนตและใหสินเชื่อเชารถยนตแบบลีส ขอหารือในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ “สัญญาเชาดําเนินการ” (Operating Lease) โดยลูกคามีหนาที่ที่จะตองสงมอบ

รถยนตคืนใหกับทางบริษัทฯ เมื่อครบอายุของสัญญาเชา สัญญาในลักษณะดังกลาว จะอยูในขายที่ตองรายงาน

ธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไมอยางไร                

 ประเด็นที่ ๒  กรณีที่ใหเชาดําเนินการตามประเด็นที่ ๑ นั้น ตอมาภายหลังเมื่อครบอายุของ

สัญญาเชาแลว หากลูกคามีความประสงคจะซื้อรถยนตคันที่เชา เชนนี้แลว ทางบริษัทฯ จะอยูในขายที่มีหนาที่
ตองรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไมอยางไร  

 ประเด็นที่ ๓ หากวาบริษัทฯ อยูในขายที่มีหนาที่รายงานธุรกรรมตามประเด็นขอ ๑ และ/หรือ 
ประเด็นขอ ๒ ขางตน ทางบริษัทฯ ตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามมาตรา ๒๐ หรือไม 

 ขอพิจารณา 

 สํานักงาน ปปง. พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 
   ประเด็นที่ ๑ “สัญญาเชาดําเนินการ” (Operating Lease) โดยลูกคามีหนาที่ที่จะตองสงมอบ

รถยนตคืนใหกับทางบริษัทฯ เมื่อครบอายุของสัญญาเชา สัญญาในลักษณะดังกลาว จะอยูในขายที่ตองรายงาน

ธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไมอยางไร นั้น  



                                            
 

   ๒ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

สํานักงาน ปปง. เห็นวา การกําหนดใหผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต เปนผูมีหนาที่
รายงานตามมาตรา ๑๖ (๓)๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม นั้น  ลักษณะของสัญญาในการประกอบธุรกิจจะตองเปนสัญญาเชาซื้อ โดยมีลักษณะที่เจาของทรัพยสิน

เอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสินนั้น หรือจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชา 
โดยมีเงื่อนไขใหผูเชาจะตองใชเงินเปนงวดๆ ตามความในมาตรา ๕๗๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ซึ่งจะแตกตางกับ “สัญญาเชาดําเนินการ” (Operating Lease) ที่ลูกคามีหนาที่ที่จะตองสงมอบรถยนตคืนใหกับ

ทางบริษัทฯ เมื่อครบอายุของสัญญาเชา ซึ่งสัญญาในลักษณะดังกลาว มีลักษณะที่ผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใชหรือ
ไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาเชานั้นไมไดมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินที่เชา แตมีวัตถุประสงคที่จะใหผูเชาไดครอบครองทรัพยสินที่เชาเพื่อท่ีจะไดใชทรัพยสินที่เชา ตามความ

ในมาตรา ๕๓๗๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น การที่บริษัทฯ ใหเชารถยนตในลักษณะของ
สัญญาเชาดําเนินการ จึงไมอยูภายใตการประกอบธุรกิจเชาซื้อรถยนตที่จะตองเปนผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม 

ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม  

  ประเด็นที่ ๒  กรณีที่ใหเชาดําเนินการตามประเด็นที่ ๑ นั้น ตอมาภายหลังเมื่อครบอายุของ
สัญญาเชาแลว หากลูกคามีความประสงคจะซื้อรถยนตคันที่เชา เชนนี้แลว ทางบริษัทฯ จะอยูในขายที่มีหนาที่

ตองรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไมอยางไร นั้น 
สํานักงาน ปปง. เห็นวา กรณีที่ใหเชาดําเนินการ ตอมาภายหลังเมื่อครบอายุของสัญญาเชาแลว 

หากลูกคามีความประสงคจะซื้อรถยนตคันที่เชาตามสภาพรถยนตที่ผานการใชงานแลว นั้น ถือเปนกรณีที ่ 

บริษัทฯ ไดดําเนินการขายรถยนตที่ผานการใชงานแลวใหแกลูกคา  
อยางไรก็ตาม การขายรถยนตที่ผานการใชงานแลว อันจะถือเปนผูมีหนาที่รายงานตาม 

มาตรา ๑๖ (๕)๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม  

                                         
๑ มาตรา ๑๖ บัญญัติวา “ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานในกรณีเปนธุรกรรมที่

ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติ
บุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม  (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพ
ดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน 

(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต 
(๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา 

ฯลฯ  ฯลฯ 
๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕๗๒ บัญญัติวา “อันวาเชาซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสินนั้น

หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราว” 
๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕๓๗ บัญญัติวา “ อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา 

ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น” 
๔ โปรดดูเชิงอรรถ ๑, ขางตน 



                                            
 

   ๓ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

ผูประกอบอาชีพคาของเกาดังกลาวนั้น  ผูประกอบอาชีพดังกลาวจะตองประกอบอาชีพคาของเกาเปนปกติธุระ
และเขาลักษณะการคาของเกาตามที่กรมการปกครองกําหนด และตองไดรับใบอนุญาตคาของเกาตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔  ประกอบประกาศกรมการปกครอง  

เรื่อง ใหผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคา
ของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔๕ จากกรมการปกครองดวย  

 ประเด็นที่ ๓ หากวาบริษัทฯ อยูในขายที่มีหนาที่รายงานธุรกรรมตามประเด็นขอ ๑ และ/หรือ 

ประเด็นขอ ๒ ขางตน ทางบริษัทฯ ตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามมาตรา ๒๐ หรือไม 
สํานักงาน ปปง. ขอเรียนวา หากบริษัทฯ อยูในขายที่มีหนาที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย บริษัทฯ จะตองดําเนินการจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนทํา

ธุรกรรม ตามมาตรา ๒๐๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม ประกอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ นอกจากการจัดใหลูกคาแสดงตนแลว บริษัทฯ ตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาโดยการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาใหแลวเสร็จกอนหรือระหวางสราง
ความสัมพันธกับลูกคาตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา สําหรับผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดวย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
            กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

                                         
๕ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ใหผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขาย

ทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหถูกตองตามกฎหมาย ขอ ๓ บัญญัติวา “ของเกาประเภทรถยนต ตามกฎหมาย
วาดวยรถยนต” 

๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติวา “ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทํา
ธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดง
ตนไวกอนแลว 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

       ลงชื่อ พลตํารวจตรี 

              (รมยสิทธิ์  วีริยาสรร) 
               เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 


