
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพ                
คา้หรือใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

 
 

 

 

 

 

 

  

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตลุาคม ๒๕๖๒ 



๑ 

 

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรบัผู้ประกอบอาชีพค้าหรอืให้เช่าซ้ือรถยนต ์
 

  บทนํา 
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) คือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่ หรือให้บริการเช่า
ซื้อรถยนต์  ซึ่งกิจกรรมหลักของผู้ประกอบอาชีพน้ี คือ การค้าขายรถยนต์ใหม่ หรือการให้เช่าซื้อรถยนต์   
  กระบวนการซื้อรถยนต์ใหม่ อาจเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการฟอกเงิน ในกรณีที่อาชญากรต้องการแปร
สภาพเงินสดเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้งานได้ และสามารถขายต่อไปได้โดยไม่เสื่อมราคามากนักและคุ่มค้ากับการ
ใช้งาน ดังน้ัน การนําเงินสดไปซื้อรถยนต์ หรือการซื้อรถยนต์ราคาแพง โดยแสร้งทําเป็นขอสินเช่ือแบบเช่าซื้อ  
ก็อาจเป็นรูปแบบของการฟอกเงินแบบหนึ่งได้ ดังน้ัน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึง
กําหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์หรือเช่าซื้อรถยนต์ เป็นภาคเอกชนอีกกลุ่มหน่ึงที่ช่วยเป็นเคร่ืองมือรัฐ  
ในการสอดส่องการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เก่ียวข้องกับการซื้อรถยนต์ใหม่ 
 เน่ืองจาก ผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม และ การจัด
ให้ลูกค้าแสดงตน สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรายงาน
ธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเข้าใจและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การรายงานธรุกรรม 

 



๒ 

 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
อันแสดงว่า ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 
โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ี จะได้กล่าวถึง ประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน และประเภทธุรกรรมที่
ไม่ต้องรายงาน ตลอดแนวทางในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการรายงานธุกรรรม 
 
ข้อ 1. ผู้รายงานธรุกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) ตามพระราชบัญญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งหมายถึง  
 (1) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจค้ารถยนต์ใหม ่
 (2) นิติบุคคลท่ีให้บรกิารเช่าซือ้รถยนต์ 
 
ข้อ 2. ธุรกรรมทีต่้องรายงาน 
 กิจกรรมหลักๆของธรุกิจการค้ารถยนตห์รอืการให้เช่าซ้ือรถยนต์ มีดังต่อไปน้ี 
 (1) ขายรถยนต์แก่ลูกค้า (อาจร่วมด้วยบริการรับซ่อม บํารุงรักษารถยนต์ตามระยะ หรือตามที่ลูกค้า
มาขอใช้บริการ) 
 (2) การให้สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ 

 อย่างไรก็ดี จากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กําหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม 2 ประเภท อันได้แก่ 
 (2.1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสด ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพ  ซึ่งไม่
รวมถึง การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ต้องเป็นการทําธุรกรรมที่เป็นการรับหรือส่งมอบ
เงินสดแก่กันเท่าน้ัน และกิจกรรมเงินสดดังกล่าว  ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “สองล้านบาทข้ึนไป”1   
 (2.2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  - ธุรกรรมที่เก่ียวข้องข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
  - ธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ัง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

 
หมายเหตุ: ดูตัวอย่างในการพิจารณาการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคําอธิบายและ

ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
 

ข้อ 3. หลกัเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (ระยะเวลา แบบ วิธกีารส่งรายงาน) 
         3.1  แบบรายงานธรุกรรมและผู้กรอกข้อมูลในแบบรายงาน 

                                                            
1 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 



๓ 

 

 (1) ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-3  
 (2) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้ประกอบอาชีพกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน ปปง 1-05-10 
 
ตารางสรุปแบบรายงานและผู้กรอกข้อมูลในแบบ 

ประเภทธุรกรรม วงเงินในการ
รายงาน 

แบบรายงาน กําหนดเวลาสง่รายงาน 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สองล้านบาทข้ึนไป ปปง 1-05-3 ธุรกรรมในแต่ละเดือน ควร
ส่งภายในเดือนถัดไป 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่กําหนดวงเงิน ปปง 1-05-10 ธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้ส่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ตรวจสอบและพิจารณาว่า 
ธุรกรรมน้ัน เป็นธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย 

 
 3.2 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 
มาตรา 70 วรรคสอง2 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
แทนผู้มีหน้าที่รายงานด้วย)    
     ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
  ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  

                                                            
2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
          มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 



๔ 

 

  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 

    “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    

  ดังน้ัน การเร่ิมนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ 
วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
และทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 7 วัน)  
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   ข.  กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้นและอนุมัติก่อนส่งรายงาน 
         ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราวแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทําธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่ทํา
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซึ่งต้องรายงานต่อ
สํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสํานักงาน ควรกําหนดเป็น
ขั้นตอนเหมาะสม เช่น 
 ขั้นตอนที่ ๑    เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราวรายหนึ่งรายใด 
 ขั้นตอนที่ ๒    ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว เช่น ความ
สอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรมกับข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุนในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณา
ตามนโยบายและแนวทางของสถาบันการเงิน 
 ขั้นตอนที่ ๓    ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราวที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรมลักษณะเดียวกันน้ีในคร้ังก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อ่ืนใดเพ่ิมเติม 
  ขั้นตอนที่ ๔    รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว 
 ขั้นตอนที่ ๕    กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราวหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทําธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่ม
ธุรกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อ
สํานักงาน 
 
หมายเหตุ: ผู้ประกอบอาชีพเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก เช่น เป็นธุรกิจแบบครอบครัว สามารถนําแนวทางดังกล่าวไป
ปรับใช้ได้  
 

วิธีการส่งรายงานธุรกรรมตอ่สํานกังาน 
ผู้ประกอบอาชีพ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่ง 

ที่ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
 ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
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ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรายงาน  
 หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  โดยสรุปได้
ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปน้ี เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน 

ก-1 พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ  พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ันพระองค์
เจ้าขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า 

ก-2 รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

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 

 
ข้อ 5 ระยะเวลาในการเกบ็รักษารายงานธุรกรรม 
 ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ เก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรมที่ได้ส่งรายงานต่อสํานักงานไว้เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่มีการทําธุรกรรมดังกล่าว 
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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   
 

 


