Anti
-

ice
Off

ney Laundering
o
M



Anti
-

ice
Off

ney Laundering
Mo

การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของสถาบันการเงิน
และผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม
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ตามที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะปรับปรุงระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อป้องกันประเทศ ประชาชน สถาบันต่างๆ ระบบเศรษฐกิจ
และประชาคมโลกจากการก่อการร้าย การทุจริต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ นั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบ
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ ในกลุม่
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ สถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจหรือผูป้ ระกอบอาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
ปัจจุบนั ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าทีใ่ นการรับรายงานการทำธุรกรรมจากสถาบันการเงิน
และผูม้ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม เพือ่ ดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบมิให้มกี ารฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายในประเทศไทย

ก. สถาบันการเงินและผูม หี นาทีร่ ายงานการทำธุรกรรม ประกอบดวย
(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ซึง่ รวมหมายถึง ธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อย ธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ป็นบริษทั ลูกของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธนาคารตามทีไ่ ด้มกี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Bank) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(๒) บริษทั เงินทุน และบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๑
(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ๒
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย
๑ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ปิดกิจการลง เนื่องจากควบรวมกับธนาคารทหารไทยเมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๗
๒ ปัจจุบันบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม เปลี่ยนเป็น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว. หรือ SME Bank ) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๕) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ทม่ี ที นุ ดำเนินการซึง่ มีมลู ค่าหุน้ รวมตัง้ แต่สองล้านบาท
ขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน
หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท
ของสหกรณ์ทจ่ี ะรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดไว้มี ๗ ประเภท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๖) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังต่อไปนี้
(๖.๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
(๖.๒) นิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕
(๖.๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓
(๖.๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖.๕) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๖.๖) นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย การซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(๗) สำนักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทีด่ นิ จังหวัด สำนักงานทีด่ นิ สาขา และสำนักงานทีด่ นิ อำเภอ
(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๙) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคำ
(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(๑๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
๓ ปัจจุบันบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินถูกยกเลิก โดยพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 มาตรา ๓
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(๑๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๑๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่มิใช่สถาบัน
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๑๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๑๕) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๑๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข. การรายงานการทำธุรกรรม

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
กระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียง
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

ข.๑ สถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.
เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาท ขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ รวมถึงธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้รายงานเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รายงานเมือ่ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ตัง้ แต่เจ็ดแสนบาทขึน้ ไป
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม
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แบบรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน
การรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่บริษทั ประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓
สถาบันการเงินทีเ่ ป็นบริษทั ประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ หรือ บริษทั ประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑ แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ และแบบ
ปปง. ๑-๐๔-๓ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ
ปปง. ๑-๐๑ แบบ ปปง. ๑-๐๒ และแบบ ปปง. ๑-๐๓ ได้โดยอนุโลม
สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอืน่ ทีม่ ขี อ้ มูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดแทนก็ได้
กรณีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่มีการทำ
ธุรกรรมเพื่อการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙ หรือ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน
การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการ
ส่งแบบรายงานทีท่ ำขึน้ ในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และทีท่ ำขึน้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิน้ เดือนไปยังสำนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิน้ เดือนของเดือนทีม่ กี ารทำธุรกรรมนัน้
การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยัง
สำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
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การจัดใหลกู คาบันทึกขอเท็จจริงเกีย่ วกับธุรกรรม
เมือ่ ลูกค้าทำธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดหรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ กับสถาบันการเงิน และเข้าหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้อง
รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม
ตามแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้ลูกค้าลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึก
ข้อเท็จจริงหรือปฏิเสธทีจ่ ะลงลายมือชือ่ ในบันทึกดังกล่าว ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงโดยระบุขอ้ เท็จจริง
เท่าทีป่ รากฏในขณะทำธุรกรรม แล้วแจ้งให้สำนักงาน ปปง.ทราบทันที

ข.๒ สำนักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทีด่ นิ จังหวัด สำนักงานทีด่ นิ สาขา
และสำนักงานทีด่ นิ อำเภอ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. เมือ่ ปรากฏว่ามีการ
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เมือ่ มีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตัง้ แต่สองล้านบาทหรือกว่านัน้ ขึน้ ไป
(๒) เมือ่ อสังหาริมทรัพย์มมี ลู ค่าตามราคาประเมินเพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ตัง้ แต่หา้ ล้านบาทหรือกว่านัน้ ขึน้ ไป เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ
(๓) เมือ่ เป็นธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย

แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย
เมือ่ ปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกำหนด
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่
ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. โดยใช้สำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง
หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
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ระยะเวลาการรายงานการทำธุรกรรมของสำนักงานทีด่ นิ
เมือ่ มีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตัง้ แต่สองล้านบาทหรือกว่านัน้ ขึน้ ไป หรือ เมือ่ อสังหาริมทรัพย์มมี ลู ค่า
ตามราคาประเมินเพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตัง้ แต่หา้ ล้านบาทหรือกว่านัน้ ขึน้ ไป เว้นแต่
เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม ให้สำนักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทีด่ นิ จังหวัด สำนักงาน
ที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ รายงานโดยการส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง
ทีท่ ำขึน้ ในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิน้ เดือน ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายในห้าวันนับแต่วนั ถัดจากวันสิน้ เดือนทีม่ กี ารทำ
ธุรกรรมนัน้ สำหรับการรายงานการทำธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ให้สง่ สำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ทีร่ บั รองถูกต้อง พร้อมทัง้ บันทึกเหตุอนั ควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ภายในห้าวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย

ข.๓ ผูป ระกอบอาชีพดังตอไปนีม้ หี นาทีต่ อ งรายงานการทำธุรกรรม
ตอสำนักงาน ปปง.

- ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นทีป่ รึกษา ในการทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ผูป้ ระกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
- ผูป้ ระกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซือ้ รถยนต์
- ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับนายหน้าหรือตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
- ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และ
- ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้รายงานเมือ่ มีการทำธุรกรรม
ทีใ่ ช้เงินสดมีจำนวนตัง้ แต่สองล้านบาทขึน้ ไป
- ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้รายงานเมือ่ มีการทำธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดมีจำนวนตัง้ แต่หา้ แสนบาทขึน้ ไป
- ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ใิ ช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และ
- ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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แบบรายงานการทำธุรกรรมของผูป ระกอบอาชีพทีม่ หี นาทีร่ ายงานการทำธุรกรรม
- ธุรกรรมทีใ่ ชเงินสดมีจำนวนเกินกวาทีก่ ำหนด ใหใชแบบ ดังตอไปนี้
(๑) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นทีป่ รึกษาในการทำธุรกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลือ่ นย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๑
(๒) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคำให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๒
(๓) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซือ้ รถยนต์ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๓
(๔) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับนายหน้าหรือตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๔
(๕) ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้รายงาน
โดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๕
(๖) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๖
(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินให้รายงานโดยใช้
แบบ ปปง. ๑-๐๕-๗
(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๘
(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙
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- ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ใหรายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๕-๑๐
ผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูล
เดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดแทนก็ได้

ระยะเวลาการรายงานการทำธุรกรรมของผูประกอบอาชีพ
ที่มีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม
การรายงานการทำธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสด ให้ผปู้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม รายงานโดยการ
ส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายในเดือนถัดไปของเดือนทีม่ กี ารทำธุรกรรมนัน้
การรายงานการทำธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ให้ผปู้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม รายงานโดย
การส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักงาน ปปง.ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย

ค. การสงแบบรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ
ที่มีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม
การส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง. อาจทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง.
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม อาจรายงานการทำธุรกรรมเป็น
ภาษาอังกฤษได้ แต่เมือ่ ได้รบั แจ้งจากสำนักงาน ปปง. ให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรอง
ความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ง. ธุรกรรมทีไ่ ดรบั การยกเวนไมตอ งรายงานตอสำนักงาน ปปง. มีดงั นี้

(๑) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า
ขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้าเป็นคู่กรณี
(๒) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี
(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ค) มูลนิธิสายใจไทย
(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงิน เว้นแต่
(ก) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
(๕) การทำสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยทีค่ าดว่า
จะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมประเภทโอนเป็นทีส่ าธารณะประโยชน์หรือการได้มาโดยการครอบครอง
หรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
(๗) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้
(ก) การบริการรับชำระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท
(ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต
(ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี
(ง) การบริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงิน
(จ) การบริการหักบัญชี
(ฉ) การบริการชำระดุล
(ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงินอื่นๆ
(๘) ธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย
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(๙) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย
(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน หรือภายในผูป้ ระกอบอาชีพ
เกีย่ วกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพฯ หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพฯ
ทั้งนี้ เฉพาะที่ทำขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพฯ เท่านั้น
(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือระหว่างสถาบันการเงิน เฉพาะที่ทำขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายกำหนดรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงาน ปปง ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงาน
เป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง ทราบโดยไม่ชักช้า
การรายงานการทำธุรกรรมตามทีก่ ฎหมายกำหนด ซึง่ ผูร้ ายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด

จ. การจัดใหลกู คาแสดงตน
โดยมีการนิยามความหมายของลูกค้าไว้ดังนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือ ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
“ลูกค้าจร” หมายความว่า ลูกค้าทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง และประสงค์ จะสร้างความสัมพันธ์หรือ
ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่องกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
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- การจัดใหลกู คาแสดงตนของสถาบันการเงิน
ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าจรให้แสดงตนทุกครั้งก่อน
การทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมที่เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

- การจัดใหลกู คาแสดงตนของผูป ระกอบอาชีพทีม่ หี นาทีร่ ายงานการทำธุรกรรม
(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลือ่ นย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดให้ลกู ค้าแสดงตนทุกครัง้ ก่อนการทำธุรกรรม
ที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคำ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมที่มีมูลค่า
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๔) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับนายหน้าหรือตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ จัดให้ลกู ค้าแสดงตนทุกครัง้ ก่อน
การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า จัดให้
ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(๖) ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม
(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จัดให้ลกู ค้าแสดงตน
ทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
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(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการ
ทำธุรกรรม
(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
- การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
- การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป เว้นแต่เป็นการทำ
ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน

- วิธกี ารแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูป ระกอบอาชีพทีม่ หี นาทีร่ ายงาน
การทำธุรกรรม
๑. การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน

ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและนามสกุล
(๒) วันเดือนปีเกิด
(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอืน่ ทีอ่ อกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ
(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
(๕) เพศ
(๖) สัญชาติ
(๗) สถานภาพการสมรส
(๘) หลักฐานสำคัญประจำตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งใบแทน หรือบัตรชั่วคราวที่ใช้ระหว่างรอการออก
เอกสารดังกล่าวด้วย
(๙) หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตน
อื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
(๑๐) อาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์
(๑๑) สถานที่สะดวกในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
(๑๒) ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม
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๒. การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนนิตบิ คุ ค อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคล
(๒) ชื่อและนามสกุลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(๓) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
(๕) หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีทไ่ี ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่หลักฐานการเป็นนิตบิ คุ คลทีห่ น่วยงาน
หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) สำหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ หรือ
(ค) สำหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
(๖) ประเภทการประกอบการ
(๗) ตราประทับของนิติบุคคล ในกรณีที่มี
(๘) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรมต้องจัดให้ผรู้ บั มอบอำนาจทำธุรกรรม
แทนนิติบุคคลแสดงตนตามการแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
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๓. การแสดงตนของลูกคาจร อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้
๓.๑ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนบุคคลธรรมดา

(๑) ชือ่ และนามสกุล
(๒) วันเดือนปีเกิด
(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอืน่ ทีอ่ อกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ
(๔) ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน หรือทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว
(๕) เพศ
(๖) สัญชาติ และ
(๗) หลักฐานสำคัญประจำตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งใบแทน หรือบัตรชั่วคราวที่ใช้ระหว่างรอการออก
เอกสารดังกล่าวด้วย หรือ
(๘) หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือ
รับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว
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๓.๒ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนนิตบิ คุ คล

(๑) ชือ่ นิตบิ คุ คล
(๒) ชือ่ และนามสกุลของผูม้ อี ำนาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
(๓) เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร ในกรณีทม่ี ี
(๔) สถานทีต่ ง้ั และหมายเลขโทรศัพท์ และ
(๕) หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(ก) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีทไ่ี ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่หลักฐานการเป็นนิตบิ คุ คลทีห่ น่วยงาน
หรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) สำหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
นิตบิ คุ คล ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนาจ หรือ
(ค) สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิตบิ คุ คลอืน่ ในลักษณะ
เดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรมต้องจัดให้ผรู้ บั มอบอำนาจทำ
ธุรกรรมแทนนิตบิ คุ คลแสดงตนตามการแสดงตนของลูกค้าซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา
๔. การแสดงตนของลูกคาทีไ่ มไดทำธุรกรรมตอหนา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
แล้วแต่กรณี

๔.๑ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนบุคคลธรรมดา

(๑) ชือ่ และนามสกุล
(๒) วันเดือนปีเกิด
(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอืน่ ทีอ่ อกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ และ
(๔) อาชีพ สถานทีท่ ำงาน และหมายเลขโทรศัพท์
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๓.๒ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนนิตบิ คุ คล

(๑) ชือ่ นิตบิ คุ คล
(๒) ชือ่ และนามสกุลของผูม้ อี ำนาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
(๓) เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร ในกรณีทม่ี ี
(๔) สถานทีต่ ง้ั และหมายเลขโทรศัพท์ และ
(๕) หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(ก) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีทไ่ี ม่ใช่นติ บิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่หลักฐานการเป็นนิตบิ คุ คลทีห่ น่วยงาน
หรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) สำหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
นิตบิ คุ คล ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนาจ หรือ
(ค) สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิตบิ คุ คลอืน่ ในลักษณะ
เดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรมต้องจัดให้ผรู้ บั มอบอำนาจทำ
ธุรกรรมแทนนิตบิ คุ คลแสดงตนตามการแสดงตนของลูกค้าซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา
๔. การแสดงตนของลูกคาทีไ่ มไดทำธุรกรรมตอหนา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
แล้วแต่กรณี

๔.๑ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนบุคคลธรรมดา

(๑) ชือ่ และนามสกุล
(๒) วันเดือนปีเกิด
(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอืน่ ทีอ่ อกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ และ
(๔) อาชีพ สถานทีท่ ำงาน และหมายเลขโทรศัพท์
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๔.๒ การแสดงตนของลูกคาซึง่ เปนนิตบิ คุ คล
(๑) ชือ่ นิตบิ คุ คล
(๒) ชือ่ และนามสกุลของผูม้ อี ำนาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
(๓) เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร ในกรณีทม่ี ี และ
(๔) สถานทีต่ ง้ั และหมายเลขโทรศัพท์

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้า ส่งสำเนาหลักฐานสำคัญ
ประจำตัวบุคคลทีม่ รี ปู ถ่ายซึง่ ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ใบอนุญาตขับขี่ รวมทัง้ ใบแทน หรือบัตรชัว่ คราวทีใ่ ช้ระหว่างรอการออกเอกสารดังกล่าวด้วย หรือ หนังสือเดินทาง
หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ที่น่าเชื่อถือในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว หรือหลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้
(ก) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ข) สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ หรือ
(ค) สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิตบิ คุ คลอืน่ ในลักษณะ
เดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
ทัง้ นี้ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นทีป่ รึกษา
ในการทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลือ่ นย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
จะดำเนินการตามกรณีการแสดงตนของลูกค้าทีไ่ ม่ได้ทำธุรกรรมต่อหน้าได้ตอ่ เมือ่ ได้มกี ารกำหนดนโยบายการรับลูกค้า
และมีการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกีย่ วกับการฟอกเงินของลูกค้าอันอาจเกิดจากการทำธุรกรรมทีไ่ ม่ได้ทำต่อหน้าแล้ว
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๕. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามวิสัยที่พึงปฏิบัติโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง นอกจากนี้ยังห้ามมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม อนุญาตให้
ลูกค้าปกปิดชื่อจริง ใช้ชื่อแฝง หรือชื่อปลอมในการทำธุรกรรมด้วย

๖. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหรือหลักฐานประกอบการแสดงตน
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ในกรณีทส่ี ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการแสดงตนด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์สถาบัน
การเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม อาจจัดให้ลกู ค้าซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาแสดงตนเฉพาะชือ่
นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน หรือในกรณีทเ่ี ป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอืน่ ทีอ่ อกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ
หรือจัดให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลแสดงตนเฉพาะชื่อนิติบุคคล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคลหรือเลขอ้างอิงแสดงความเป็นนิติบุคคลก็ได้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการแสดงตน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ฉ. การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ๔

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการ
ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องดำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุด
ดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
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ช. การเก็บรักษารายละเอียดของลูกคา

(๑) ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า เป็นเวลาห้าปีนับแต่วัน
ที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
(๒) ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกีย่ วกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกีย่ วกับ
ธุรกรรม เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องเก็บรักษา
รายละเอียดเกีย่ วกับการแสดงตนของลูกค้า เป็นเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีม่ กี ารปิดบัญชีหรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วย
(๓) ให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นทีป่ รึกษา
ในการทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลือ่ นย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการ
ปิดบัญชีหรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั ลูกค้า เว้นแต่มเี หตุจำเป็นและสมควรเพือ่ ประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการ ปปง. มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือ
เพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบ

ซ. บทกำหนดโทษสำหรับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพที่มีหนาที่รายงาน
ธุรกรรมฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการทำธุรกรรม ทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามในเรือ่ ง
เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
การจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม และการเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้า ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
นอกจากนี้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในเรื่องเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้า
บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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