
 

 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงานธุรกรรม 
สาํหรับ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา      

ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบั
ปัจจยัชาํระเงินต่างประเทศตามกฎหมายวา่

ดว้ยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
 
 

 

 

 

 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



๑ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การรายงานธรุกรรม สําหรบั ประเภทนติบิุคคลและบคุคลธรรมดา ที่ได้รบัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกิจเกี่ยวกบัปัจจัยชําระเงนิตา่งประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  

 
 นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน มีหน้าที่ ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด โดยในแนวทางปฏิบัติส่วนน้ีจะได้กล่าวถึง 
ประเภทธุรกรรมท่ีผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน และประเภทธุรกรรมท่ีไม่ต้องรายงาน หลักการพิจารณา
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานธุกรรรม 
 
ข้อ 1. ผู้รายงานธุรกรรม 
 ตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี ผู้รายงานธุรกรรม ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นถึง นิติบุคคลดังต่อไปน้ี 
 (1) บุคคลและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 (2) นิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
  
ข้อ 2. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน 
 กิจกรรมหลักๆของ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 (1) รับซื้อเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า  
 (2) ขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ลูกค้า  
 (3) รับซื้อเช็คนักเดินทาง (Traveler’s Check) หรือตราสารทางการเงิน (ต่างประเทศ) จากลูกค้า  
 (4) รับเงินสดเพ่ือโอนมูลค่าเงินไปต่างประเทศตามคําสั่งของลูกค้า 
 (5) ส่งมอบเงินสดให้แก่ลูกค้าที่มารับเงินตามคําสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ 
 อย่างไรก็ดี จากกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กําหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
  

(2.1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายถึง กิจกรรมการรับเงินสดกับบุคคลผู้รับอนุญาต ซึ่งไม่รวมถึง การ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ต้องเป็นการทําธุรกรรมที่เป็นการรับหรือส่งมอบเงินสดกับ
ลูกค้าโดยตรงเท่าน้ัน ซึ่งได้แก่ 

  - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล (อาทิ พนักงานส่งมอบเงินสดให้ลูกค้าในการแลกเปล่ียน
เงินตรา เป็นต้น) และกิจกรรมเงินสดดังกล่าว  ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “ห้าแสนบาทข้ึนไป”1   

  - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นบุคคล (อาทิ พนักงานส่งมอบเงินสดให้ลูกค้าในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เป็นต้น) และกิจกรรมเงินสดดังกล่าว ต้องมีมูลค่าเงินสดต้ังแต่ “หน่ึงแสนบาทข้ึนไป” 

(2.2) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย2 หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระทําขึ้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ

                                                            
1 กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 255๙ 



๒ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง  ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และให้หมายความ
รวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

       
ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม  

ในการรายงานธุรกรรมของลูกค้า ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางในการ
กําหนด แบบรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน และผู้กรอกแบบการรายงาน ดังน้ี 

 
 ตาราง 1 : จํานวนเงินสด มูลค่าธุรกรรมและแบบรายงานธุรกรรม  

ประเภทธุรกรรม  จํานวนเงินสด/มูลคา่ธรุกรรม แบบรายงาน ผู้กรอกแบบรายงาน 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สําหรับ
ผู้มีหน้าที่รายงาน 
ที่เป็นนิติบุคคล 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสดต้ังแต่ห้าแสนบาท
ขึ้นไป 

ปปง 1-01 เจ้าหน้าท่ีของผู้มีหน้าท่ี
รายงาน โดยให้ผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ 
แ ล ะ เ ขี ย น ชื่ อ แ ล ะ
นามสกุล ด้วยลายมือ
บรรจงกํากับไว้ พร้อม
กับระบุ วัน เดือน ปี ท่ี
บั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ไ ว้
ด้ านบนขวาของช่ อ ง 
แบบฟอร์ม 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด สําหรับ
ผู้มีหน้าที่รายงาน 

ที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ธุรกรรมที่ใช้เงินสดต้ังแต่หน่ึงแสน
บาทข้ึนไป 

ปปง 1-01 

ธุรกรรมการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ธุรกรรมการโอนมูลค่าเงินหรือรับโอน
มูลค่าเงิน โดยหักบัญชี ต้ังแต่เจ็ดแสน
บาทข้ึนไป หรือ ธุรกรรมการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการส่งมอบ
เงินสด ต้ังแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป 

ปปง 1-05-9 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย 

ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง จํานวนเงินหรือ
มูลค่าธุรกรรม 

ปปง 1-03 

 
3.1 วิธีการส่งรายงานธุรกรรม 
       สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
      ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
      ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่

ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
2 เป็นธุรกรรมท่ี ไม่จํากัดวงเงินและประเภทในการรายงาน 
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กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3.2 ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 
       นิติบุคคลที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา ต้องส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภท “ตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการรายงานธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน”  คือ  

      (1) การส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และธุรกรรมการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
 - กรณี นิติบุคคล ให้ส่งเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  ธุรกรรมที่ได้กระทําขึ้นในวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 
ของเดือนให้นิติบุคคลฯส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน ภายในวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ของเดือนน้ันๆ (ภายใน 
7 วันนับถัดจากวันที่ 15) 
  ครั้งที่ 2 ธุรกรรมท่ีได้กระทําขึ้นในวันที่ 16 ถึง วันสิ้นเดือน ให้นิติบุคคลฯส่งรายงานธุรกรรม
ต่อสํานักงาน ภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ภายใน 7 วันนับถัดจากสิ้นเดือน) 
       - กรณีบุคคลธรรมดา ให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 

 (๒) ระยะเวลาและขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
                  ก. ระยะเวลาในการรายงาน 
                         การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่าเมื่อมีการทําธุรกรรม
กับผู้มีหน้าที่รายงานและพบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) ให้ผู้มีหน้าที่
รายงานมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง 
ผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนผู้มีหน้าที่รายงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 70 วรรคสอง3 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
แทนผู้มีหน้าที่รายงานด้วย)    
     ผู้มีหน้าที่ รายงานต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบั ติเก่ียวกับขั้นตอนหรือ
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
  ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและพบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยให้ 
ผู้มีหน้าที่รายงานรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตอัุนควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

                                                            
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 
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  ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา 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
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัย
ในการทําธุรกรรมของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือ
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องมีเหตุอันควรสงสัย ให้ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
โดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
    ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.  
   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน 
ป.ป.ส ให้ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

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

        ข. ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ผู้มีหน้าที่รายงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมท้ังหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า  
ในการทําธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ซึ่งต้องรายงานต่อสํานักงานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่ง
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รายงานต่อสํานักงาน ควรกําหนดเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 
 ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรม
กับข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุน
ในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ผู้มีหน้าที่รายงานอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของผู้มีหน้าที่รายงาน 
 ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรม
ลักษณะเดียวกันน้ีในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 
 ขั้นตอนที่ ๕ กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 

หมายเหตุ: ทั้งน้ีผู้มีหน้าที่รายงานอาจปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวต้ังแต่ 1 ขั้นตอนขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของแต่ละองค์กร แต่หากเป็นกรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้นคําสั่งของสํานักงาน ปปง.) ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ต้อง
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเมื่อได้รับคําสั่งดังกล่าวควรเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติเพ่ือรายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันที 

 
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน  
         หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2543) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ก. ธุรกรรมที่บุคคลหรือองค์กรต่อไปน้ี เป็นคู่กรณีได้รับยกเว้น 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  
และธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
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ข้อ ง. ธุรกรรมท่ีเป็นการทําสัญญาประกันวินาศภัย ที่คาดว่าสถาบันการเงินจะต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาน้อยกว่าสิบล้านบาท กล่าวคือ เมื่อทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาประกัน เกิดความเสียหาย
และมีมูลค่าในการชดใช้ค่าสินไหม น้อยกว่าสิบล้านบาท 

ข้อ จ. การให้บริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน ซึ่งต้อง
ไม่ใช่ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

ข้อ ฉ. ธุรกรรมที่ลูกค้าดําเนินการธุรกรรมผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 
ข้อ ช. การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน หรือระหว่างสถาบันการเงิน 

เฉพาะที่ทําขึ้นเพ่ือสถาบันการเงินเท่าน้ัน เช่น กระทําขึ้นเพ่ือประโยชน์ของสถาบันการเงิน ในการลงทุน/เพ่ิมทุน 
ลดความเสี่ยงในการบริหารกิจการ  

ข้อ ซ. ธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานดําเนินการ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกิจการภายในของ
ผู้มีหน้าที่รายงาน ที่ไม่ใช่เป็นการให้บริการกับลูกค้า 

ข้อ ญ . การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินภายในประเทศ 
เฉพาะที่ทําขึ้นเพ่ือลูกค้ารายเดียวกันเท่าน้ัน 

หมายเหตุ:  1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม 
     2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- ญ ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรม 

ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 

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



๗ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ภาคผนวก 

 
๑. ตัวอย่างธรุกรรมที่อาจรายงานเปน็ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
    (1) กิจกรรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากเกินกว่าขั้นตอนที่ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันดําเนินการ และเล็งเห็นได้ว่า 
วัตถุประสงค์ที่ทําให้ซับซ้อนน้ัน ไม่มีเหตุอันควรในทางธุรกิจปกติ หรืออาจต้องการปกปิดร่องรอยของเส้นทาง
การเงินหรือเจ้าของเงินที่แท้จริง 
    (2) กิจกรรมที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าเจตนาจะหลีกเลี่ยงมิให้ต้องถูกรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด กล่าวคือ ลูกค้า
ต้องทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดในมูลค่าสองล้านบาทขึ้นไป แต่มีความต้ังใจจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องถูกรายงาน  
อันผิดปกติไปจากลูกค้ารายอ่ืนทั่วไป 
    (3) กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะทางการเงินของลูกค้า หรือขัดกับสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ขณะนั้นๆ  
    (4) กิจกรรมที่พิจารณาได้ว่า น่าจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการฟอกเงินหรือกระบวนการกระทําความผิด
อย่างใดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะความผิดที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงหรือการหลอกลวง
ประชาชน หรือเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความผิดทางอาญาต่างๆ   รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 
    (5) กิจกรรมท่ีลูกค้าผู้กระทําหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจน้ัน เป็นบุคคลที่อยู่ในรายช่ือของ
ผู้ก่อการร้ายหรือผู้สนับสนุนการก่อการร้ายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ รวมถึง
รายช่ือที่สํานักงานประกาศ (หากเข้ากรณีน้ี ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
สํานักงานอย่างเร่งด่วน)  
 
หมายเหตุ  เน่ืองจาก ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กําหนดขอบเขตให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มน้ี มีสิทธิในการทําธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สินประเภทตราสารทางการเงิน ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่ต้องรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ดังน้ัน ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทน้ี มี
หน้าที่ต้องรายงานเป็นหลัก คือ ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย 
 
 
2. หลักการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
    พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ 
     เพ่ือประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บุคคลท่ีรับแลกเปลี่ยนเงินตราอาจใช้การ
สังเกตพฤติกรรมต่อไปน้ี เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและ
ควรรายงานต่อสํานักงานหรือไม่  
      (1) พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ สําหรับบุคคลที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 (ข้อ 1) ลูกค้าถือเงินสกุลต่างชาติหลากหลายสกุลเงิน มาขอแลกเป็นเงินสกุลใดสกุลหน่ึง ในมูลค่าสูง
มากจนผิดปกติ  



๘ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (ข้อ 2) ลูกค้าที่พิจารณาได้ว่า น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือพํานักช่ัวคราว แต่มาขอแลกเงินจํานวน
มากผิดปกติ   

    (ข้อ 3) ลูกค้าคนไทย (ที่ไม่ใช่ลูกค้าประจําที่เป็นบริษัทท่องเที่ยว) นําเงินบาทมาซื้อเงินสกุล
ต่างประเทศ ในมูลค่าสูงมาก (ทั้งที่ทําธุรกรรมการโอนเงินสกุลต่างชาติผ่านธนาคารจะสะดวกกว่า) หรือนําเงิน
บาทมาซื้อเงินสกุลต่างประเทศหลายสกุลเงิน ในมูลค่าสูง  
     (ข้อ 4) กรณีพบว่า ลูกค้า มีความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิดที่หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีนิติบุคคลที่รับแลกเปลี่ยน
เงินตรา ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 

(2) พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ สําหรับบุคคลที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
      (ข้อ 1) ลูกค้ามีการส่งเงินหรือรับเงินในมูลค่าเงินที่มีจํานวนมากและหลายคร้ังในเวลาใกล้เคียงกัน 

ทั้งที่การทําธุรกรรมลักษณะน้ีผ่านบัญชีธนาคารจะประหยัดและสะดวกกว่า  
      (ข้อ 2) ลูกค้ามาทําธุรกรรมการส่งเงินหรือรับเงิน ในนามของตนเอง (ไม่ได้มาเพราะรับมอบ

อํานาจ) แต่ไม่สามารถตอบคําถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม หรือคําถามเก่ียวกับผู้ส่งเงิน หรือ
ผู้รับเงินฝ่ายตรงข้ามได้ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้กรอกแบบรายงานธุรกรรมได้ กรณีน้ี 
อาจเป็นพฤติกรรมของการรับจ้างทําธุรกรรมได้ 

      (ข้อ 3) ลูกค้าสั่งโอนเงินไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือ
ประเทศที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายบ่อยคร้ัง โดยเมื่อสอบถามวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม 
ลูกค้าไม่แจ้งเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่สมเหตุสมผล4  รวมถึงกรณีที่ลูกค้ารับเงินโอนจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือประเทศท่ีเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายบ่อยคร้ังด้วย 
          (ข้อ 4) กรณีพบว่า ลูกค้า มีความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิดที่
หน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งในกรณีน้ีผู้ประกอบอาชีพ 
ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 

                                                            
4 กรณีน้ี มักเป็นธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายหรือการกระทําความผิดท่ีเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น 
ลูกค้าของผู้มีหน้าท่ีรายงานไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน หรือมีข้อมูลการประกอบอาชีพรับจ้าง(ไม่ระบุสถานท่ีประกอบการ หรือรับจ้างท่ัวไปไม่มีหลัก
แหล่ง) มีการโอนเงินหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย โดยลูกค้าของ
ผู้มีหน้าท่ีรายงานไม่สามารถแจ้งท่ีมาของเงินได้ หรือแจ้งอย่างไม่สมเหตุผล อาทิ แจ้งว่า ญาติท่ีทํางานในประเทศน้ันๆส่งเงินมาให้ โดยไม่
ทราบว่าทํางานอะไร หรือต้องการส่งเงินไปชําระหน้ี โดยไม่แจ้งว่าชําระหน้ีใด และเม่ือพิจารณาจากข้อมูลเบ้ืองต้นจะพบว่า ลูกค้าของผู้มี
หน้าท่ีรายงานผู้น้ันมักจะมีการศึกษาไม่สูงนัก และตามข้อเท็จจริงแล้ว แทบจะไม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือทําธุรกิจการค้าใน
ประเทศน้ันได้เลย เป็นต้น 


