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แนวทางปฏิบติัเรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรบัสถาบนัการเงิน ประเภท บริษัทประกันชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต สามารถรายงานธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องตามท่ีกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนด 
 
ข้อ ๑. หลักการในการพิจารณา “ธุรกรรมที่ต้องรายงาน” 

 ธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อสํานักงานฯ หมายถึงธุรกรรมที่มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 ก. ธุรกรรมของลูกค้า กล่าวคือ เป็นธุรกรรมที่ลูกค้าประสงค์ที่จะดําเนินการ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า
โดยตรง  ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน หรือการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 
 ข. ธุรกรรมที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้น กล่าวคือ เป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ในกลุ่ม “ธุรกรรมที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรายงาน” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ทั้งน้ี หากธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น ตรงกับหลักเกณฑ์ทั้งสองประการข้างต้น ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรม
ดังกล่าวตามวงเงินหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 
ข้อ ๒. ประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้
สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในส่วนน้ี จะได้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณารายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ดังน้ี 
 ก. ธุรกรรมเงินสด  ในที่น้ีหมายถึง ธุรกรรมที่เป็นการชําระเงินสดหรือรับชําระเงินสด ซึ่งเก่ียวข้องกับ
สัญญาประกันชีวิต ระหว่างลูกค้า กับบริษัทประกันชีวิต (กรณีที่บริษัทประกันชีวิต ดําเนินธุรกิจอ่ืนภายใต้สิทธิ
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน นอกจาก ประกันชีวิต ให้ดูแนวปฏิบัติสําหรับสถาบันการเงินที่
ประกอบธุรกิจประเภทน้ันๆ) 
 ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ในที่น้ี หมายถึง ธุรกรรมท่ีมีทรัพย์สินอันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ประเภทยานพาหนะและเครื่องจักร เครื่องมือ สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นวัตถุสําคัญแห่งการทํา
ธุรกรรม  
 ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ในที่น้ี หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง และให้หมายความรวมถึง
การพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
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ข้อ ๓. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน 
  หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงออกตาม
ความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่ไขเพ่ิมเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน 

ก-๑ พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ัน 
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า 

ก-๒ รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ก-๓  มูลนิธิ ดังต่อไปน้ี 
- มูลนิธิชัยพัฒนา   
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   
- มูลนิธิสายใจไทย    

 

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

ข้อ ค. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์อ่ืน ที่ไม่ใช่ เรือกําป่ัน เรือที่มีระวางต้ังแต่หก
ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไป แพ ยานพาหนะ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล 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) ธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการเก่ียวกับเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสาร
ทางการเงิน   
 

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

เก่ียวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 
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ข้อ 4 แบบรายงานและวิธีส่งรายงานธุรกรรม 1 

      ๔-๑ มูลค่าของธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อสํานักงาน 
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามมูลค่าที่กําหนดใน กฎกระทรวงกําหนด
จํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมูลค่าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทประกันชีวิต ได้แก่ 
        ก. ธุรกรรมเงินสด บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าต้ังแต่ 
สองล้านบาทข้ึนไป ส่วนกรณีใดเป็นธุรกรรมเงินสดในข้อน้ี ให้พิจารณาจากความหมายในข้อ ๑. ก 
   ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน ในกรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอ่ืนภายใต้สิทธิของสถาบันการเงิน ซึ่งทําให้มีการทําธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน อาทิ การรับจํานองหรือจํานําทรัพย์สิน การปล่อยสินเช่ือหรือให้กู้ยืมโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันบริษัทฯ 
ยังคงมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีราคาประเมินต้ังแต่ 
ห้าล้านบาทขึ้นไป เป็นวัตถุสําคัญแห่งการทําธุรกรรม ทั้งน้ี ให้พิจารณารายงานตามแนวปฏิบัติของสถาบัน
การเงินที่ประกอบกิจการเก่ียวกับทรัพย์สินประเภทน้ัน  
        ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า
กระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรือ
อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็น
การทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย  
ไม่ว่าจะเป็น 
  

๔-๒ แบบรายงานธุรกรรม 
 ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน บริษัทฯต้องรายงานตามแบบรายงานแนบกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) และ ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
 ก. ธุรกรรมเงินสด ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯในเร่ือง การประกันชีวิต 
ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑ 
 ข. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ (โดยหลักการ บริษัทประกันชีวิต 
ไม่มีธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันทรัพย์สินซึ่งต้องรายงานโดยใช้แบบรายงานในข้อน้ี) 
 ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯพิจารณาตรวจสอบแล้วว่า เป็นธุรกรรม
เก่ียวกับการประกันชีวิตที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓ 
 ง. ธุรกรรมเงินสด ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯในกิจการอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ใน
เรื่อง การประกันชีวิต ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ 

                                                            

1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 จ. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน  ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ในกิจการอ่ืน 
ซึ่งไม่ใช่ในเรื่อง การประกันชีวิต ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ 
 ฉ. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯพิจารณาตรวจสอบแล้วว่า เป็นธุรกรรมของ
ลูกค้าในกิจการอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวกับการประกันชีวิต และธุรกรรมน้ันมีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ 
ปปง. ๑-๐๓ 

หมายเหตุ ให้ผู้บันทึกต้องลงลายมือช่ือและเขียนช่ือและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงกํากับไว้พร้อมกับ
ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง  

 

 

 ๔-๓. วิธีส่งรายงานธุรกรรม และระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 
         (๑) วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 

              บริษัทฯ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
 ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
     ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐาน

การส่งที่ ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับ
ปลายทางได้ 

       ค . ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  

 
   (๒) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 

               ก. การส่งรายงานธุรกรรมเงินสด และรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน 
                   บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมเงินสด (ด้วยแบบรายงาน ปปง. ๑-๐๔-๑ หรือ 
ปปง. ๑-๐๑ แล้วแต่กรณี) และรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน (ด้วยแบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ หรือ ปปง. ๑-๐๒ 
แล้วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลาดังน้ี 
                   ก-๑  รายงานธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๑ ถึง วันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน ให้ส่งต่อ
สํานักงาน ภายใน๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๑๖ ของเดือนน้ันๆ 
                   ก-๒  รายงานธุรกรรมที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๑๖ ถึง วันที่ ๓๐ หรือวันที่ ๓๑ ของแต่ละเดือน 
(แล้วแต่เดือนใดมี ๓๐ วันหรือ ๓๑ วัน) ให้ส่งต่อสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป  

 (๓) ระยะเวลาและขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
               การรายงาน ธุรกรรม ท่ี มี เห ตุ อันควรสงสั ย  ตามมาตรา  ๑๓  (๓ ) แ ห่ ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า 
เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง 
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(๓) ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรค
สอง2 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนสถาบัน
การเงินด้วย)    
  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

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

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.       
 

 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่ง
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ 
หรือสถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ารายที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัย
ในการทําธุรกรรมของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องมีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดย
การส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ

                                                            

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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อันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน 
ป.ป.ส ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน 
ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    
   ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ 
วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
และทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 7 วัน) 

 

ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทํา
ธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อ
สํานักงาน ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติฯ เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
 
ข้อ 6. การเก็บรักษาข้อมูลการรายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือย่ืน ณ สํานักงาน)  ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีรายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า
ทําธุรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

 

ภาคผนวก 

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เมื่อพบว่า ลูกค้ามีการทําธุรกรรมหรือขอ

ทําธุรกรรมที่มีความผิดปกติไปจาก แนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกิจการประกันชีวิต 
รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่บริษัทฯดําเนินการอยู่ภายใต้สิทธิของสถาบันการเงิน 

พฤติกรรมที่บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ได้แก่ 
 ก. กรณีที่ลูกค้าขอทําสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการ
ให้ข้อมูล เก่ียวกับรายได้ หรือฐานะทางการเงิน 
 ข. กรณีที่ลูกค้ารายหน่ึงรายใด ขอทําสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออม ที่มีมูลค่าเบ้ียประกันสูง 
และขอทําสัญญาหลายฉบับ ซึ่งผิดปกติจากการทําสัญญาประกันชีวิตของลูกค้าในลักษณะการออมของลูกค้าทั่วไป 
 ค. กรณีที่ลูกค้ารายหน่ึงรายใด ขอเพ่ิมวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมูลค่าที่สูงขึ้น 
อย่างผิดปกติ หรือขอทําสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่  เพ่ิมเติมจากที่ทําไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัญญาที่มีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการทําสัญญาลักษณะน้ีของลูกค้าทั่วไป 
 ง. กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อกรมธรรม์พร้อมส่งมอบค่าใช้จ่าย ต่อมาขอ
ยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทฯ อนุมัติกรมธรรม์ โดยดําเนินการลักษณะน้ีมากกว่า
หน่ึงครั้งซึ่งรวมแล้วเป็นจํานวนเงินที่มีมูลค่าสูง   
 จ. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบก่อนออกกรมธรรม์ หรือตรวจพบในภายหลังว่า ลูกค้าหรือผู้รับ
ประโยชน์ในกรมธรรม์ มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนด หรือเก่ียวข้องเป็นบุคคลที่มีการกระทําความผิด
ที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งยึดหรืออายัด (ยกเว้นรายช่ือบุคคลเสี่ยงสูงที่แจ้งผ่านระบบ CDD Gateway)  
 
 หมายเหตุ : (๑) ในกรณีข้อ จ. ให้บริษัทฯ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

       (๒) สําหรับพฤติกรรมท่ีบริษัทฯ ควรตรวจสอบในกรณีที่บริษัทฯดําเนินกิจการอ่ืนๆ ที่มิใช่การ
ประกันชีวิต ให้พิจารณาตามแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการประเภทน้ัน  
 


