
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพคา้อญัมณี เพชร
พลอย ทองคาํ หรือเคร่ืองประดบัดว้ยอญั

มณี เพชรพลอย หรือทองคาํ 
 
 

 

 

 

 

 

  

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรบัผูป้ระกอบอาชพีค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา  
หรือเครื่องประดบัดว้ยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคาํ 

 
  บทนํา 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) คือ นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร
พลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา1  ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ของผู้ประกอบ
อาชีพน้ี คือ การค้า หรือรับซื้อ ทองคํา เพชรพลอย เครื่องประดับที่ทําด้วยด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

เน่ืองจากทองคํา เป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางการตลาด และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้น รวมถึงอัญ
มณีเพชรพลอย ล้วนเป็นสินค้าที่มีราคาสูง และสามารถนําไปขายกลับคืนเป็นเงินได้ในมูลค่าสูง ดังน้ัน โอกาสที่
บุคคลที่ได้เงินมาจากการกระทําความผิด และต้องการจะเปลี่ยนสภาพเงินให้เป็นทรัพย์สินที่จะแปลงเป็นเงินได้
ในภายหลัง จะเลือกใช้ธุรกิจการค้าทองคําและเพชรพลอย จึงมีสูง ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทน้ี มีแนวโน้ม
เป็นแหล่งฟอกเงินสําหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสภาพเงินผิดกฎหมายให้เป็นทรัพย์สินและเงินที่สามารถ
นําไปใช้ในระบบเศรษฐกิจโดยไม่อาจสืบหาร่องรอยได้ในภายหลัง 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุ่งหมายให้ผู้ประกอบอาชีพ ช่วย
เป็นเคร่ืองมือให้แก่รัฐ ในการสอดส่องธุรกรรมของลูกค้าที่อาจเก่ียวข้องกับการนําเงินสดจํานวนมาก หรือมี
เงินทุนจํานวนมาก และนํามาซื้อทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการ ขาย หรือ นําทองคํา เพชรพลอยอัญมณี (ซึ่งอาจ
ได้มาด้วยการนําเงินผิดกฎหมายไปซื้อเก็บไว้) มาขายให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเป็น หรือสินค้าหายากเพ่ือเปลี่ยน
สภาพเงินเป็นทรัพย์สิน  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน จึงจัดทําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะใน
เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบอาชีพน้ี เพ่ือประโยชน์
ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 3) 
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การรายงานธรุกรรม 
 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๒) กําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  
มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน อันแสดงว่า ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา  มีหน้าที่ในการรายงาน
ธุรกรรมต่อสํานักงาน โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ี จะได้กล่าวถึง ประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้อง
รายงาน และประเภทธุรกรรมที่ไม่ต้องรายงาน ตลอดแนวทางในการพิจารณาธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยของ
ลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานธุกรรรม 
 
ข้อ 1. ผู้รายงานธรุกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึง  
 “นิติบุคคลที่ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย 
หรือทองคํา” 
 ทั้งน้ี ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือ
ทองคําที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับน้ี จะต้องประกอบกิจการค้าค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา 
หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคําใหม่ เป็นกิจการหลัก การรับซื้อสินค้าเก่า  อาจกระทํา
ได้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ แต่การค้าสินค้าใหม่ จะต้องเป็นการประกอบกิจกรรมหลักของธุรกิจ มิฉะน้ัน  
ผู้ประกอบอาชีพจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯฉบับน้ี ควบคู่กับแนวทางปฏิบัติ สําหรับผู้ประกอบอาชีพที่
ค้าของเก่า ด้วย อาทิ  
  ผู้ประกอบอาชีพค้าทองรูปพรรณ โดยขายทองรูปพรรณ(ใหม่) เป็นหลัก แต่ก็มีการรับซื้อ
ทองรูปพรรณจากลูกค้าด้วย แต่โดยหลักการแล้วผู้ประกอบการน้ันค้าทองรูปพรรณใหม่เป็นหลัก กรณีน้ี  
ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบอาชีพค้าทองคําตามมาตรา 16 (2) 
ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติฯสําหรับผู้ค้าของเก่า 
 
ข้อ 2. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน 

 (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสดจากลูกค้าเมื่อขายสินค้า หรือ การจ่ายเงินสด
ให้ลูกค้าเมื่อรับซื้อสินค้า และกิจกรรมเงินสดเหล่านี้ ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “สองล้านบาทข้ึนไป”2   
  

(2) ธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย ได้แก่ ธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า
กระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรือ
อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง   ทั้ ง น้ี ไม่ ว่าจะเป็นการทํา ธุรกรรมเพียงคร้ังเ ดียวหรือหลายครั้ ง  
และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
                                                            
2 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 
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ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (ระยะเวลา แบบ วิธีการส่งรายงาน) 
         3.1 แบบรายงานธุรกรรมและผู้กรอกข้อมูลในแบบรายงาน 
      (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-2  
      (2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-10 
 

ตารางสรุปแบบรายงานและผู้กรอกข้อมูลในแบบ 
ประเภทธุรกรรม วงเงินในการรายงาน แบบรายงาน ผู้กรอกข้อมูลในแบบ 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สองล้านบาทข้ึนไป ปปง 1-05-2 ผู้ประกอบอาชีพ 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ต้องพิจารณาวงเงิน ปปง 1-05-10 

 
3.2 วิธีการส่งรายงานธรุกรรมต่อสํานักงาน 
 ผู้ประกอบอาชีพ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
 ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
 ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่

ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
 ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
 

         3.3 ระยะเวลาในการส่งรายงานธรุกรรม 
      (1) ระยะเวลาในการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

           ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด เป็นรอบเดือน กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ส่งรายงานธุรกรรมที่กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ต่อสํานักงาน ภายในเดือนถัดไป 
อย่างไรก็ดีผู้ประกอบอาชีพควรส่งรายงานธุรกรรมในแต่ละเดือน  โดยการรายงานธุรกรรมสามารถรายงานได้
ทันที นับแต่มีการทําธุรกรรมเกิดขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องรอถึงช่วงเวลา 7 วันสุดท้าย 

     (2) การส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
     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 



๔ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มาตรา 70 วรรคสอง3 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
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 

                                                            
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
          มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 



๕ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    “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) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร

ขององค์กร ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ วินิจฉัยและลงนามอนุมัติ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (๒) ทั้งน้ี 
รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บุคคลหรือคณะบุคคลใน (๑) ด้วย 

 ๒. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรสงสัยสําหรับธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว โดยมิได้มี
การรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถรายงานมาให้สํานักงาน ปปง. ทราบ
โดยไม่ชักช้า ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓. การรายงานย้อนหลังสามารถกระทําได้เฉพาะการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเท่าน้ัน  
 
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน  

หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง  
(ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 13) 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 



๖ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

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 

 
ข้อ 5. การเก็บรักษารายงานธุรกรรม 
 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือย่ืน ณ สํานักงาน) ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีรายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า 
ทําธุรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ภาคผนวก 
 

(1) พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
      เพ่ือประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ประกอบอาชีพอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม
ต่อไปน้ี เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควรรายงานต่อ
สํานักงานหรือไม่ เช่น 

         (1) ลูกค้าถือเงินสดจํานวนมากมาซื้ออัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญ
มณี เพชรพลอย หรือทองคําซึ่งโดยทั่วไป ลูกค้าน้อยรายที่จะซื้อสินค้าด้วยเงินสดจํานวนน้ัน  

         (2) ลูกค้านําอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือ
ทองคํามาขายให้กับผู้ประกอบอาชีพ โดยพิจารณาได้ว่า ลูกค้าไม่น่าจะหาสินค้าดังกล่าวมาได้ด้วยวิธีการท่ีถูก
กฎหมาย อาจดูจากพฤติกรรมของลูกค้า หรือดูที่สินค้าที่ลูกค้าได้มา 

         (3) ลูกค้าหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเก่ียวกับที่มาของเงินจํานวนมาก (เมื่อผู้ประกอบการ
สนทนาด้วยหรือสอบถาม) หรือตอบคําถามที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าได้เงินมาจากการกระทําความผิดอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือ หลีกเลี่ยงการตอบคําถามถึงที่มาของสินค้า ที่นํามาขายให้กับผู้ประกอบอาชีพ 

         (4) ลูกค้ามีการทําธุรกรรมที่ ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน (ในกรณีที่ผู้ประกอบการทราบ
ถึงฐานะทางการเงินของลูกค้า) 
          (5) กรณีพบว่า ลูกค้าหรือผู้ประสงค์จะทําธุรกรรม กับผู้ประกอบอาชีพ มีความเกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้าย หรือการกระทําความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานอย่างเร่งด่วน 

 

(๒) แนวทางในการระบุข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
    (1) กรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมคร้ังใดคร้ังหน่ึง ที่เช่ือได้ว่า มีเหตุอันควรสงสัย ก็ให้ผู้

ประกอบอาชีพ ดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามขั้นตอน และรายงานธุรกรรมน้ันๆ เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย และระบุถงึเหตุหรือข้อมูลที่ทําให้ใช้ดุลยพินิจรายงาน 
  (2) กรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมหลายคร้ัง จนทําให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า 
ลูกค้าที่ทําธุรกรรมนั้น มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย มีเหตุอันควรสงสัย (มีเหตุผลว่า การทําธุรกรรมที่มีลักษณะ
ผิดปกติหลายคร้ัง นํามาซึ่งความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัย) ผู้ประกอบอาชีพควรพิจารณารายงานธุรกรรม
ครั้งสุดท้ายในบรรดาธุรกรรมหลายคร้ังของลูกค้าน้ันๆ พร้อมกับอ้างถึงธุรกรรมคร้ังก่อนๆที่มีลักษณะเดียวกัน 
ในช่องที่ให้ระบุถึงเหตุผล อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพใช้ดุลยพินิจว่า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย   
 


