
การรายงานการท าธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
ต่อส านักงาน ปปง.

สุวัฒน์  เบญจเทวัญ
ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบรายงานฯ
กองก ากับและตรวจสอบ
ส านักงาน ปปง. 



ขอบเขตการน าเสนอ

 ความผิดมูลฐาน/ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด
 ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม
 การรายงานการท าธุรกรรม
 ค าแนะน าการเขียนรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.
 บทก าหนดโทษ
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ความผิดมูลฐาน /
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด



2 ค้ามนุษย์/ธุระจัดหาเพื่อการอนาจาร การค้าประเวณีฯ

ความผิดมูลฐาน

4 ยักยอกฉ้อโกงโดย
กรรมการ / ผู้จัดการ

7 หลบหนีศุลกากร

3 ฉ้อโกงประชาชน

5 ความผิดต่อหน้าที่ราชการ

6 กรรโชก รีดเอาทรัพย์โดยอ้างอั้งยี่/ซ่องโจร

8 การก่อการร้าย

9 การพนัน

10 การเลือกตั้ง สส.
11 การได้มาซึ่งวุฒิสภา

12 การเลือกตั้งสภา
ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

1 ค้ายาเสพติด

4

13 บังคับใช้แรงงาน/บริการ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://diy.alinkcorp.com/db/image_news/2005/7/548000010876401.jpg&imgrefurl=http://diy.alinkcorp.com/all_news/news/news.asp?no_n=634&h=217&w=199&sz=17&hl=th&start=4&um=1&tbnid=7bn1FKAEO_2CVM:&tbnh=107&tbnw=98&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://diy.alinkcorp.com/db/image_news/2005/7/548000010876401.jpg&imgrefurl=http://diy.alinkcorp.com/all_news/news/news.asp?no_n=634&h=217&w=199&sz=17&hl=th&start=4&um=1&tbnid=7bn1FKAEO_2CVM:&tbnh=107&tbnw=98&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/Members/oea/images/democracy.jpeg&imgrefurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/OEANews_112907&h=200&w=200&sz=21&hl=th&start=9&um=1&tbnid=u58u0VWP5ognSM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&um=1&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/Members/oea/images/democracy.jpeg&imgrefurl=http://www.oeadc.org/Members/oea/news/OEANews_112907&h=200&w=200&sz=21&hl=th&start=9&um=1&tbnid=u58u0VWP5ognSM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&um=1&hl=th


15 รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า

ความผิดมูลฐาน
(เพิ่มเติม)

17 ความผิดเกี่ยวกับ
การค้าและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

20 ประทุษร้ายชีวิต / 
ร่างกาย สาหัส ตาม ป.อ. 
เพื่อประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน

16 ปลอมแปลงเงินตรา 
ตั๋วฯ ลักษณะเป็นการค้า

18 ปลอมเอกสารสิทธิ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ Passport 
เป็นปกติธุระ / เพื่อการค้า

19 ทรัพยากรธรรมชาติฯ  
มีลักษณะเป็นการค้า

23 โจรสลัด

24 ซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Futures)/สินค้า
เกษตรล่วงหน้า ไม่เป็นธรรม

14 สมาชิกอั้งยี่ / มีส่วนรวมในองค์กร
อาชญากรรมที่กฎหมายก าหนด

21 หน่วงเหน่ียวกักขัง ตาม
ป.อ. เพื่อเรียกรับผล ปย.

22 ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิง 
ปล้นฯ เป็นปกติธุระ 

25 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ยุทธภัณฑ์ฯ 
น าไปใช้ก่อการร้าย การรบ การสงคราม 

26 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
27 สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง 

28 มีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

29 หลีกเลี่ยง ฉ้อโกงภาษี

5



(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็น
ความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้ 
หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐานตาม (8) ของบทนิยามค า
ว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายด้วย

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ 
ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)
6

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด



- ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง 

- ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคล
ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

7

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด (ต่อ)
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ตัวอย่างทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 



9

ตัวอย่างทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิด 
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11
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ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม



1. สถาบันการเงิน ตามนิยามของ พ.ร.บ. ปปง. และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ส านักงานที่ดิน สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

3. ผู้ประกอบอาชีพ 10 ประเภท ตามมาตรา 16 ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดา ขึ้นอยู่กับประเภทอาชีพ

13

ประเภทองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม



• สถาบันการเงิน
• ธนาคารพาณชิย์ ธนาคารตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

• บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ธุรกิจหลักทรัพย์                 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรพัย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์ฯ

• บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย

14

ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม



• สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการ ซึ่งมี
มูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การรับฝากเงินให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่ง
เงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

• ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

• นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่

1. นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

2. นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงิน
ต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัท
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
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สถาบันการเงิน (ต่อ)



• นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงิน (ต่อ)
4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(ยุบเลิกแล้ว ตาม พรบ ยุบเลิกฯ ปี 49)

5.นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

6.นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

7. ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่า
ด้วยระบบการช าระเงิน

8. ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่า
ด้วยระบบการช าระเงิน แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตร
เครดิตตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (8)

16

สถาบันการเงิน (ต่อ)



(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรือการเป็นที่
ปรึกษาในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม
มาตรา 13

(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับที่ประดับ
ด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองค า

(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

(4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
17

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16



(5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า

(6) ผู้ประกอบอาชีพเกีย่วกบัสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกจิทีม่ใิช่สถาบันการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการ
ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกจิสถาบันการเงนิ

(7) ผู้ประกอบอาชีพเกีย่วกบับัตรเงินอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ิใช่สถาบันการเงินตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบัตรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน   (ย้ายไปเป็นสถาบันการเงินแล้ว เน่ืองจากเม่ือ
พจิารณาจากลกัษณะการประกอบธุรกจิตามข้อเทจ็จริงในปัจจุบัน จึงไม่จัดเป็นผู้ประกอบอาชีพ แม้กฎหมายยงัคง
บัญญัติไว้อยู่)
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ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16



(8) ผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกา
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(9) ผูป้ระกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   (ย้ายไปเป็นสถาบัน
การเงินแล้ว เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน จึงไม่จัดเป็นผู้ประกอบ
อาชีพ แม้กฎหมายยังคงบัญญัติไว้อยู่)

(10) ผู้ประกอบอาชีพท่ีด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน 
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ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
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การรายงานการท าธุรกรรม



ธุรกรรม หมายความว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน”

21

“ ธุรกรรม ”



1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด
2. ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

22

ประเภทธุรกรรมที่รายงาน



หมายความว่า
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้อง

ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

มูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
ให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธรุกรรมด้วย

23

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”



ประเภทธุรกรรม วงเงินที่ก าหนดให้รายงาน แบบรายงาน 

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
ปปง. 1-01

(ปปง.1-04-1 ส าหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต)

- ถ้าใชเ้งินสดในการท าธุรกรรมโอนเงิน/ช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
(ถ้ารับช าระเงินแทน : ตั้งแต่ 7 แสนบาทข้ึนไป)

ปปง. 1-05-9

- ถ้าใชเ้งินสดในการซื้อขายหรือแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ

ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ปปง. 1-01

2. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ปปง. 1-02

- ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการโอนเงินหรือ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป ปปง. 1-05-9

- ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ปปง. 1-04-2

3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั ไม่จ ากัดวงเงิน
ปปง. 1-03

(ปปง.1-04-3 ส าหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย)

24

แบบและหลักเกณฑ์การรายงานการท าธุรกรรม
สถาบันการเงิน



ประเภทธุรกรรม วงเงินที่ก าหนดให้รายงาน แบบรายงาน

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด

ม.16(1) ท่ีปรึกษาการลงทุน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-1

ม.16(2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-2

ม.16(3) ค้า-เช่าซื้อรถยนต์ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-3

ม.16(4) นายหน้า/ตัวแทนซื้อขายอสังหาฯ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-4

ม.16(5) ค้าของเก่า ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-5

ม.16(6) สินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ปปง.1-05-6

ม.16(7) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ปปง.1-05-7

ม.16(8) บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ปปง.1-05-8

ม.16(9) ช าระเงินทางอเิล็กทรอนิสก์
ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

(ถ้ารับช าระเงินแทน : ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป) ปปง.1-05-9

ม.16(10) แลกเปลี่ยนเงินท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ปปง.1-01

2. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั ไม่จ ากัดวงเงิน

ปปง.1-05-10
(ผู้ประกอบอาชีพ ม.16(1) – (9))

ปปง.1-03
(ผู้ประกอบอาชีพ ม.16(10))

25

แบบและหลักเกณฑ์การรายงานการท าธุรกรรม
ผู้ประกอบอาชีพ มาตรา 16



แบบ ปปง 1-01
(เงินสด)

แบบ ปปง -1-02 
(ทรัพย์สิน)

26

แบบรายงานส าหรับสถาบันการเงิน



แบบ ปปง 1-03
(มีเหตุอันควรสงสัย) 27

แบบรายงานส าหรับสถาบันการเงิน



กฎหมายก่อนปี 58 (มาตรา 21) :

กฎหมายปี 58 (มาตรา 21) :

28

การท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรม

เมื่อมีการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
บันทึกข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรม

การบันทึกข้อเทจ็จริง (การกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน)



1. กรณีรายงานตามปกติ 
(ธุรกรรมพึ่งเกิดขึ้น จะรายงานตามเวลาที่ก าหนด และไม่เคยรายงาน)

1.1 สถาบันการเงิน 
- วันที่ท าธุรกรรม 1-15 ส่งแบบภายใน 7 วัน (วันที่ 16-22)
- วันที่ท าธุรกรรม 16 – สิ้นเดือน ส่งแบบภายใน 7 วัน (วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป)
- ถ้าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส่งแบบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
2. ส านักงานที่ดิน
- วันที่จดทะเบียนสิทธิ 1 – สิ้นเดือน ส่งภายใน 5 วัน (วันที่ 1- 5 ของเดือนถัดไป)
- ถ้าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส่งภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
3. ผู้ประกอบอาชีพ
- ส่งแบบภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปของเดือนที่มีการท าธุรกรรม
- ถ้าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส่งแบบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย29

ระยะเวลาการรายงานการท าธุรกรรม



2. กรณีรายงานขอ้เท็จจริงเพือ่ยืนยัน/ยกเลิกธุรกรรมที่เคยรายงาน 
(เคยส่งรายงานแล้ว แต่ต้องการยืนยันรายละเอียด/แก้ไขรายละเอียด/ยกเลิก
รายงาน) 

2.1 สถาบันการเงิน 
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง

2.2  ผู้ประกอบอาชีพ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง

30

ระยะเวลาการรายงานการท าธุรกรรม



3. กรณีรายงานธุรกรรมที่ยังไม่เคยรายงานซึ่งภายหลังมีเหตุอันควรเชือ่ได้ว่า
ต้องรายงาน (ไม่ได้รายงานตามก าหนดเวลา และรู้ภายหลังว่าต้องรายงาน : 
รายงานย้อนหลัง) 

3.1 สถาบันการเงิน 
- ถ้าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย : ส่งแบบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท าไปแล้ว แต่มิได้มีการรายงาน
- ส่วนธุรกรรมประเภทอื่น : กฎหมายไม่อนุญาตไว้

3.2  ผู้ประกอบอาชีพ
- ถ้าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย : ส่งแบบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระท าไปแล้ว แต่มิได้มีการรายงาน

- ส่วนธุรกรรมประเภทอื่น : กฎหมายไม่อนุญาตไว้ 31

ระยะเวลาการรายงานการท าธุรกรรม



กฎหมายก่อนปี 58 (มาตรา 14) : การรายงานธุรกรรมตาม
มาตรา 13 (1) (2) (3)

กฎหมายปี 58 (มาตรา 14) : การรายงานธุรกรรม
ตามมาตรา 13 (3)

32

ย้อนหลังได้

ย้อนหลังได้
(ธุรกรรมที่มเีหตุ
อันควรสงสัย)

การรายงานธุรกรรมย้อนหลงั



วิธีการส่งรายงานการท าธุรกรรม
1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ ณ ส านักงาน ปปง.
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทข้อมูลเอกสารที่เก็บรักษารายละเอียด 
รายละเอียดเกี่ยวกับ 1) การท าธุรกรรม และ 2)บันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ 
เกี่ยวกับธุรกรรม

33



การบันทึกข้อเท็จจริงลงในแบบรายงาน ปปง. (กรอกแบบรายงาน)
ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (ห้ามให้ลูกค้าเป็นคน
บันทึกข้อเท็จจริง)

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลเอกสารรายงานการท าธุรกรรม 
5 ปี นับแต่ได้มีการท าธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
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1) คู่กรณีเป็นพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท พระบวมวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า
ขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า      

2) คู่กรณีเป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ     เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

3) คู่กรณีเป็นมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทย    เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัย 

4) สังหาริมทรัพย์ที่ท ากับสถาบันการเงิน เว้นแต่ (4.1) การโอนเงิน/ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(4.2) เรือก าปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์ระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ  
(4.3) ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล (4.4) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัย 

5) สัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดให้สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่ 10 ล้าน
บาทขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

6) จดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณะประโยชน์/การได้มาโดยการ
ครอบครองปรปักษ์หรือภาระจ ายอม     เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

35

ธุรกรรมที่ยกเว้นไม่ต้องรายงาน มีดังนี้



7) การบริการช าระเงินแทนมูลค่าน้อยกว่า 7 แสนบาทลงไป/เครือข่ายบัตรเครดิต/เครือข่าย
EDC/สวิตช์ชิ่งในการช าระเงิน/หักบัญชี/ช าระดุล/หักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ตราสารทางการเงินอื่น       เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

8) ธุรกรรมท าผ่านเครื่องATM/CDM เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
9) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน 

ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้ (ก) การโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบัน
การเงินหรือระหว่าง สถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ท าขึ้นเพื่อสถาบันการเงินเท่านั้น (ข) การโอนเงิน
หรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ท าขึ้นเพื่อลูกค้าราย
เดียวกันเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

10) ถ้าสถาบันการเงินได้รายงานธุรกรรมโอนเงิน/ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม ม. 13 วรรค
หนึ่ง (1) หรือ (2) แล้ว ไม่ต้องรายงานตาม ม.16(9) อีก

36

ธุรกรรมที่ยกเว้นไม่ต้องรายงานมีดังนี้ (ต่อ)



การรายงานการท าธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน หากผู้รายงาน
กระท าโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด 
ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด

37

การคุ้มครองความรับผิด



ห้ามผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูล หรือ
กระท าด้วยประการใดๆ อันอาจท าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก 
ทราบเกี่ยวกับ

- การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า

- การรายงานหรื อการส่ ง ข้ อมู ลอื่ น ใดที่ ส่ ง มายั ง
ส านักงาน ปปง.

เว้นแต่ 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย 2)ตามค าสั่งศาล หรือ 3)ระหว่าง
ส านักงานใหญ่กับสาขา
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ค าแนะน าการบันทึกรายงานการท าธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย



ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)

1. "ข้อมูล" ที่ได้จาก "ข้อความที่กรอก" นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อความในทุกส่วนของแบบรายงาน
แล้วควรบ่งบอกได้อย่างละเอียดครบ 5W1H ว่าบุคคลใด(Who) กระท าการใด(What) เมื่อใด
(When) ณ ที่ใด(Where) ท าไม(Why) และอย่างไร(How) ที่สื่อให้เห็นถึงพฤติการณ์อันควร
สงสัยในการท าธุรกรรมครั้งนี้

2. ควรมีการท าการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ทั้งลูกค้าที่ เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการท า KYC/CDD มาพิจารณาว่าควรรายงานเป็น 
STR หรือไม่ หากสงสัยจะได้น าข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการท า KYC/CDD มาเขียนให้รายละเอียด
ใน แบบรายงานแก่ส านักงาน ปปง. 

40



ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)

3.ในการให้เหตุอันควรสงสัยนั้น ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ

3.1 ควรให้ “ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยบ่งชี้” ที่ท าให้เกิดความสงสัย เช่น ความผิดมูลฐาน หมายจับ ค าสั่งหรือค าพิพากษา
ของศาล หนังสือของหน่วยราชการ ข้อมูลจากแหล่งเปิดทั่วไปทั้ง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต  รูปแบบการท าธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย เป็นต้น

3.2 ควรให้ “ข้อมูลทั่วไป” ของลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ที่มีเหตุอันควรสงสัย เช่น 

a. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น อายุ อาชีพ อัตราเงินเดือน รายได้ สถานที่ท างาน เป็นต้น

b. กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น วันเริ่มต้นธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง รายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธรรมชาติของธุรกิจ 
บริษัทในเครือ เป็นต้น

3.3 ควรให้ “ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม” เช่น ช่วงเวลาที่ท าการทบทวนการท าธุรกรรม หมายเลขบัญชีที่ใช้ท า
ธุรกรรม หมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการท าธุรกรรมในอดีต จ านวนเงินที่ใช้ในการท าธุรกรรม รูปแบบของการท า
ธุรกรรมที่น่าสงสัย เป็นต้น

3.4 ควรมีเนื้อหาของ “ส่วนสรุป” โดยน ารายละเอียดข้อมูลตามข้อ 1 – 4 มาเขียนอีกครั้งหน่ึงแบบสรุป และควรมีเนื้อหา
ของ “สิ่งที่ต้องท าต่อเนื่อง” เช่น การปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้ารายนี้ การเฝ้าระวังการท าธุรกรรมของลูกค้ารายนี้ เป็น
ต้น
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ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)

4.ลักษณะการท าธุรกรรมสอดคล้องกับอาชีพหรือไม่ อย่างไร และควรใส่ข้อมูลของลูกค้าที่ได้จาก
การท า CDD เพิ่มเติมในรายงาน เนื่องจากข้อความไม่ได้บรรยายว่าพฤติการณ์ที่ลูกค้ามาท า
ธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน โดยท าธุรกรรมหลายครั้ง แต่ละครั้งจ านวนเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้อง
รายงาน แต่ถ้ารวมจ านวนเงินทั้งหมดจะถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานนั้น ลูกค้ามีเจตนา ในการหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยง มิให้ตกอยู่ในกฎหมาย ปปง. หรือไม่ อย่างไร

5.. ควรใส่ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการท า CDD เพิ่มเติมในรายงาน  ซึ่งในรายงานที่ส่งมานั้นเป็น
ข้อความที่ไม่ได้บรรยายว่าพฤติการณ์ที่ลูกค้ามาท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน มีการท าธุรกรรม
จ านวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้องรายงานนั้น ลูกค้ามีเจตนา ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยง มิให้ตกอยู่ในกฎหมาย ปปง. หรือไม่ อย่างไร

6. ควรใส่ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการท า CDD เพิ่มเติมในรายงาน และไม่ควรใส่ข้อความที่สื่อถึง
ความไม่สมเหตุสมผลของการรายงาน และควรมีการแสดงถึงว่าได้ใช้ "ดุลพินิจ"ในการ"
กลั่นกรอง"ก่อนจะรายงานธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.
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ข้อแนะน าการรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) (ต่อ)

7. ช่องระบุอาชีพผู้มีหน้าที่รายงานควรระบุเฉพาะเจาะจงอาชีพของลูกค้า เพราะการที่ผู้มีหน้าที่
รายงานระบุข้อมูลอาชีพของลูกค้าโดยใช้ค าว่าอาชีพอิสระ,รับจ้าง,เจ้าของกิจการ, อื่นๆ จะท าให้ผู้
มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจัดระดับความเสี่ยงเพื่อประกอบการท า CDD ได้ และไม่สามารถน า
ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ได้

8. รายงานการท าธุรกรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับข้อมูลที่ 2 ล้านบาท 
หรือใกล้เคียง 2 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้มีการกลั่นกรอง หรือใช้ดุลพินิจ
ก่อนส่งรายงาน
9. รายงานที่ทางส านักงาน ปปง. ส่งกลับไปเพื่อให้พิจารณาทบทวนนั้น ผู้มีหน้าทีรายงานได้ส่งกลับ
มายกเลิกและส่งรายงานทดแทน โดยมีการกรอกข้อมูล ในส่วนที่กรอกไว้ไม่ครบถ้วนแล้ว แต่ ใน
ช่องอาชีพของลูกค้า ที่ผู้มีหน้าที่รายงานใส่ข้อมูลว่า อาชีพอิสระ, รับจ้าง, เจ้าของกิจการ, อื่นๆ  
“ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข” ซึ่งอาจเท่ากับว่าผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้จัดให้ลูกค้าแสดงตน ตาม
ประกาศส านักซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าได้ 

43



ตัวอย่างการรายงาน STR ที่ให้เหตุอันควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวอย่างท่ี 1 น.ส. A เลขทะเบียนสมาชิก 12345 เป็นข้าราชการครู สังกัด ร.ร.UUU มีเงินเดือน 20,740 บาท ได้เปิดบัญชี
เงินฝากและฝากเงินกับสหกรณ์ จ านวน 2 บัญชี คือ
บัญชี เลขท่ี **-02*** เปิดบัญชี เงินสด (1 พ.ย.55)          จ านวน           300,000 บาท       (ฝากเอง)

-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 2                       (8 ก.พ.56)         จ านวน           1,000,000 บาท       (บิดา)
-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 3                       (1 มี.ค.56)         จ านวน            1,000,000 บาท       (บิดา)
-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 4                       (1 เม.ย.56)        จ านวน           1,000,000 บาท       (บิดา)
-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 5                       (2 ธ.ค.56)          จ านวน           1,000,000 บาท       (บิดา)
-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 6                       (30 พ.ค.57)       จ านวน           1,000,000 บาท       (บิดา)

ยอดรวมพร้อมดอกเบี้ย จ านวน 5,483,160.32 บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 57
บัญชี เลขที่ **-03*** เปิดบัญชี เงินสด    (18 ก.ค.56)       จ านวน            10,000 บาท      (ฝากเอง)

-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 2                         (29 พ.ค.57)       จ านวน             570,000 บาท      (ฝากเอง)
-ฝากด้วยเงินสด ครั้งที่ 3                         (30 ก.ค. 57)       จ านวน         1,000,000 บาท      (บิดา)
-ฝากรายเดือน เดือน ละ 3,000 บาท

ยอดรวมพร้อมดอกเบี้ย จ านวน 1,619,962.69 บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 57
จึงเป็นเหตุอันควรสงสัย คือ น.ส. A เป็นข้าราชการครู เงินเดือน 20,740 บาท แต่มีเงินฝากแต่ละครั้งเป็นจ านวน

มาก และในการฝากแต่ละครั้งน้ันส่วนมาก น.ส.A ไม่ได้มาฝากเงินด้วยตัวเอง แต่จะมี นาย B ซึ่งเป็นบิดา มาด าเนินการฝาก
เงินแทน ในการน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ฯ นั้น จะถือเงินสดมาฝากเองดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น
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ตัวอย่างการรายงาน STR ที่ให้เหตุอันควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์ (ต่อ)

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิกของสหกรณ์รายนาย C สมาชิกเลขที่ 14*** ได้ท าการฝากเงินทาง

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เข้าบัญชีสหกรณ์เลขที่ ***-6-00***-* เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกเลขที่ 0**01******* โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 5 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน  1,900,000 บาท
วันที่ 10 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน   1,900,000 บาท 
วันที่ 11 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน   1,820,000 บาท
วันที่  17 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน  1,900,000 บาท
วันที่  17 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน  1,900,000 บาท
วันที่  23 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน  1,900,000 บาท
วันที่ 26 ก.พ.  58 เป็นจ านวนเงิน  1,900,000 บาท

ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณาแล้วเห็นความผิดปกติจากสมาชิกท่านอื่นๆ การฝากเงินเหมือน
การหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมเงินสด  ท าให้มีเหตุอันควรสงสัย
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ตัวอย่างการรายงาน STR ที่ให้เหตุอันควรสงสัยครบถ้วนสมบูรณ์ (ต่อ)

ตัวอย่างที่ 3 
ฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ จ านวน 6,000,000 บาท โดย
3.1 ฝากเป็นเงินสด จ านวน 1,900,000 บาท บัญชีเลขที่ 02000720
3.2 ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา XYZ เลขที่บัญชี ***1047****

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ R จ ากัด จ านวน 3 รายการ
- จ านวนเงิน 1,200,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047****
- จ านวนเงิน 1,900,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047****
- จ านวนเงิน 1,000,000 บาท บัญชีเลขที่ ***1047****

ผู้มีหน้าที่รายงานพิจารณาแล้วเห็นความผิดปกติในการฝากเงินเหมือนการหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรม
เงินสด ท าให้มีเหตุอันสงสัย
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรม
มายังส านักงาน ปปง.



1. ต้องใช้แบบรายงานตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น

48

ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.

แบบรายงานธุรกรรมอย่างย่อ 
(ผิด)



2. ใช้แบบรายงานให้ถูกต้องตรงตามประเภทการท าธุรกรรม (เงินสด/ทรัพย์สิน/สงสัย/
โอนเงินช าระเงินฯ)

3. กรอกรายละเอียดในแบบรายงานให้ครบถ้วน ซึ่งช่องที่ไม่กรอกมาส่วนใหญ่ คือ
- “รหัสสถาบันการเงิน/รหัสผู้ประกอบอาชีพ”
- “วันที่ท าธุรกรรม”
- “ข้อมูลของผู้โอน” และ “ข้อมูลของผู้รับโอน” ในแบบ ปปง.1-05-9

ฯลฯ
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.



4.หากส่งด้วยวิธีการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ ณ ส านักงาน ปปง. หรือส่งทางไปรษณีย์ฯ จะมีใบ 
“แบบคุมเอกสารส่งรายงานการท าธุรกรรม” ปะหน้ารายงานการท าธุรกรรมที่น าส่ง 
หรือไม่ก็ได้
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.



5. หากไม่มีรายงานการท าธุรกรรมฯ เกิดขึ้นในรอบการรายงานนั้นๆ ไม่ต้องแจ้ง
ส านักงาน ปปง. ว่าไม่มีรายงานการท าธุรกรรมแต่อย่างใด (ไม่ว่าทุกรอบครึ่ง
เดือน/1 เดือน/6 เดือน/1 ปี) (มีรายงานแล้วจึงส่งมายังส านักงาน ปปง. ถ้าไม่มีไม่
ต้องแจ้ง และไม่ต้องท าสรุปผลจ านวนแจ้งส านักงาน ปปง.)

6. ไม่ต้องสรุปผลจ านวนการส่งรายงานการท าธุรกรรมว่าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ (ครึ่ง
เดือน/1 เดือน/6 เดือน/1 ปี) มีการส่ง-ไม่มีรายงานมายังส านักงาน ปปง. แต่อย่าง
ใด
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.



7. “แบบสรุปผลการรายงานการท าธุรกรรม” ยกเลิกการใช้งานแล้ว
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายงัส านักงาน ปปง.



8. การ scan แบบรายงานการท าธุรกรรมแล้วส่ง e-mail มายังส านักงาน ปปง. ไม่ถือว่าเป็น
การส่งด้วยวิธีส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แต่อย่างใด

9. หากส่งด้วยวิธีการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ ณ ส านักงาน ปปง. หรือวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ต้อง
- ลงทะเบียนตอบรับ (ยกเว้นวิธีการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ ณ ส านักงาน ปปง.)
- หน้าซองเอกสาร/จดหมายต้องมีชื่อ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้มีหน้าที่รายงาน(ผู้ส่ง)
- ก่อนมายื่นที่ส านักงาน ปปง./ส่งไปรษณีย์ ควรถ่ายเอกสารแบบรายงานการท าธุรกรรม 
(แบบ ปปง.)  และเอกสารแนบต่างๆ เก็บไว้อ้างอิง
- แบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง.) ให้ส่งตัวจริง ส่วนเอกสารแนบ (ถ้าม)ี ให้ส่ง
ตัวถ่ายเอกสาร มายังส านักงาน ปปง. 
- จะแนบเอกสารอื่นๆ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาสลิปการฝาก ถอนเงิน 
เป็นต้น แนบมากับพร้อมกับแบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง.) ด้วยก็ได้ 53

ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.



10. ผู้มีหน้าที่รายงาน “ควร” ก าหนดเรื่องการรายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง. 
เป็นหนึ่งใน “วาระเรื่องเพื่อทราบ” ใน “การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ” ทุกครั้ง

- ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นๆ จะมีรายงานการท าธุรกรรมหรือไม่มีก็ตาม
ถ้ามีให้ระบุเพียงว่า “จ านวน....... รายการ” ไม่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงของ
รายงานการท าธุรกรรมแต่ละรายการ

- รายงานการประชุมไม่ต้องแจ้งมายังส านักงาน ปปง. 
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ค าแนะน าการส่งรายงานการท าธุรกรรมมายังส านักงาน ปปง.
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บทก าหนดโทษ



• ไม่รายงานการท าธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16)

• สถาบันการเงนิไม่บันทึกข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมไม่เป็นไปตาม
แบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด (มาตรา 21)

• ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ 1) การแสดงตน 2) การท าธุรกรรม
และบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม (มาตรา 22)

• .........

 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง
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มาตรา 62



• รายงาน/แจ้งรายงานการท าธุรกรรมโดยแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ 
หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้ง (มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 
และมาตรา 21)

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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มาตรา 63
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ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม (สตร.)
กองก ากับและตวจสอบ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.)

www.amlo.go.th


