สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
สําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมาย
ว่าด้วยระบบการชําระเงิน

ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑

แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
สําหรับสถาบันการเงินทีป่ ระกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน
ข้อ 1. ผู้รายงานธุรกรรม
ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การ
กํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตาม
กฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ : สําหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ที่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางในการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน สําหรับสถาบัน
การเงินประเภท ธนาคาร ไม่ใช่แนวปฏิบัติฉบับนี้
ข้อ 2. ประเภทธุรกรรมที่รายงาน
ประเภทธุรกรรมที่สถาบันการเงินกลุ่มนี้มีหน้าที่รายงานต่อสํานักงาน มี 3 ประเภท ได้แก่
1 ธุรกรรมเงินสด หมายความว่า กิจกรรมการใช้เงินสดในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การใช้เงินสด ซื้อ หรือเติมมูลค่าเงิน ในบัตรเงิน/กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
การใช้เงินสด ชําระค่าสินค้า บริการ และหนี้ แก่สถาบันการเงินที่รับชําระแทน
การใช้เงินสด เพื่อโอนมูลค่าเงินไปยังผู้รับปลายทาง หรือ รับเงินสดจากคําสั่งโอนมูลค่าเงิน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง ธุรกรรมที่ลูกค้าดําเนินการกับสถาบันการเงิน ที่เป็นการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสด เช่น การโอนเงินระหว่าง
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
3 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
ต้ องตกอยู่ภ ายใต้บั งคั บ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ หรือธุรกรรมที่ เกี่ยวข้ องหรือ อาจเกี่ ยวข้ องกั บ การกระทํ า
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรม
ดังกล่าวด้วย
“ธุรกรรมที่ทําขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกัน” หมายถึง ธุรกรรมการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้า
หนึ่งราย ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยการทําธุรกรรมนั้น เกิดขึ้นระหว่างบัญชีที่ตนเองเป็นเจ้าของ อาทิ
การทําธุรกรรมการโอน-รับโอนมูลค่าเงินระหว่างบัญชีลูกค้าที่ใช้ชื่อบัญชีเดียวกัน ภายในธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใด

๒

ข้อ 3. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม (วงเงิน ระยะเวลา แบบ วิธีการส่งรายงาน)
๓.๑ ผู้ประกอบธุรกิจระบบชําระเงิน มีรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายงาน
แบบรายงาน
หมายเหตุ
รายงานการทําธุรกรรม
ทรัพย์สิน
รายงานการทําธุรกรรมสงสัย

ปปง. 1 – 05-9

ในทางปฏิบัติไม่มีธุรกรรมประเภทนี้

ปปง. 1 – 03

๓.๒ ผู้ให้บริการการชําระเงิน มีรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
บริการ
บัตรเครดิต

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
แบบเติมเงิน
ไม่ได้

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
แบบเติมเงินได้

กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
(E-wallet)

ประเภทธุรกรรม
เงินสด เช่น นําเงินสดมาชําระ
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เงินสด เช่น นําเงินสดมาเติมเงิน
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้บัตรไปชําระ
ค่าสินค้า บริการ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เงินสด
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เงินสด
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงิน
ระหว่างกระเป๋า
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

หลักเกณฑ์
แบบรายงาน
ปปง. 1 – 01

วงเงิน
2 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่มีธุรกรรม

ปปง. 1 - 03
ปปง. 1-05-9

ไม่กําหนดวงเงิน
1 แสนบาท
ขึ้นไป

ปปง. 1-05-9

7 แสนบาท
ขึ้นไป

ปปง. 1 - 03

ไม่กําหนดวงเงิน

ปปง. 1-05-9
ปปง. 1-05-9
ปปง. 1 - 03
ปปง. 1-05-9

1 แสนบาท
ขึ้นไป
7 แสนบาท
ขึ้นไป
ไม่กําหนดวงเงิน
100,000 บาท
ขึ้นไป

ปปง. 1-05-9

700,000 บาท
ขึ้นไป

ปปง. 1 - 03

ไม่กําหนดวงเงิน

หมายเหตุ

๓

บริการ
Bill payment

ประเภทธุรกรรม
เงินสด
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

การโอนเงินข้าม
เงินสด
ประเทศ
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
Payment
เงินสด
Facilitation
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
EDC
เงินสด
โอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

หลักเกณฑ์

หมายเหตุ

แบบรายงาน
ปปง. 1-05-9

วงเงิน
7 แสนบาท
ขึ้นไป
ปปง. 1-05-9
7 แสนบาท
ขึ้นไป
ปปง. 1 - 03
ไม่กําหนดวงเงิน
1 แสนบาท
ปปง. 1-05-9
ขึ้นไป
7 แสนบาท
ปปง. 1-05-9
ขึ้นไป
ปปง. 1 - 03
ไม่กําหนดวงเงิน
ไม่มีธุรกรรม
ไม่มีธุรกรรม
ปปง. 1 - 03

ไม่กําหนดวงเงิน
ไม่มีธุรกรรม
ไม่มีธุรกรรม

ปปง. 1 - 03

ไม่กําหนดวงเงิน

3.๓ ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม
ในการรายงานธุรกรรมของลูกค้า ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางใน
การกําหนดหน้าที่ผู้จัดทํารายงานและส่งต่อสํานักงาน ดังนี้
ตารางสรุประยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม
แบบรายงาน
ระยะเวลาส่งรายงาน
ธุรกรรมที่ใช้ เงินสด

ปปง 1 – 01 ภายใน ๗ วัน นั บ แต่ วัน ถั ด จากวัน ที่ ๑๕ และวัน สิ้ น เดื อ นของ
หรือ
เดือนที่มกี ารทําธุรกรรม
ปปง ๑-๐๕-๙
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ปปง ๑-๐๕-๙ ภายใน ๗ วั น นั บ แต่ วัน ถั ด จากวัน ที่ ๑๕ และวั น สิ้ น เดื อ นของ
เดือนที่มีการทําธุรกรรม
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ปปง ๑-๐๓ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

๔

3.3 วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน
สถาบันการเงิน สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ก. ยื่นรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่งที่
ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้
ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ 4. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน
หลักเกณฑ์สําหรับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ข้อ ก. ธุรกรรมที่กระทําโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่ลูกค้าได้แก่บุคคลหรือ
องค์กรต่อไปนี้ เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงาน
ก-1 พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้น
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า
ก-2 รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ก-3 มูลนิธิ ดังต่อไปนี้
- มูลนิธิชัยพัฒนา
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- มูลนิธิสายใจไทย
ข้ อ ข. ธุรกรรมเกี่ ยวกั บ ทรัพ ย์ สิ น ประเภทอสั งหาริม ทรัพ ย์ ที่ เป็ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิ ติ ก รรม
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ (การครอบครองปรปักษ์ ) หรือมาตรา
๑๔๐๑ (ภาระจํายอม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ค. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้
ค-๑ การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท
ค-๒ การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต
ค-๓ การบริการเครือข่ายอีดีซี
ค-๔ การบริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน
ค-๕ การบริการหักบัญชี
ค-๖ การบริการชําระดุล
ค-๗ การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน อื่น ๆ
ข้อ ง ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้เว้นแต่กรณี เป็นธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย

๕

ง-๑ การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน หรือระหว่างสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ทําขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น
ง-๒ การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่ทําขึ้นเพื่อลูกคารายเดียวกันเท่านั้น
หมายเหตุ: 1. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ได้รับยกเว้นทุกธุรกรรม
2. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ข- ง ได้รับยกเว้นเฉพาะธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
ข้อ 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ก. ระยะเวลาในการรายงาน
การรายงานธุ ร กรรมที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญั ติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) ให้สถาบันการเงินมี
หน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วั น ที่ มี เหตุ อัน ควรสงสั ย ” หมายถึ ง วัน ที่ ส ถาบั น การเงิน ทราบถึ งธุ รกรรมที่ มี เหตุ อัน ควรสงสั ย
ซึ่ งคื อวั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งทราบถึงธุร กรรมที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย (ผู้ บริหารระดั บสู ง หมายถึ ง ผู้บ ริหารหรือ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง1
รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันการเงินด้วย)
สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง
กล่าวคือ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบั นการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัย
ให้ ส ถาบั น การเงิน รายงานการทํ าธุ รกรรมที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย โดยการส่ งแบบรายงานไปยั งสํ านั ก งาน ปปง.
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

1

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล”

๖

“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ดั ง นั้ น การเริ่ ม นั บ ระยะเวลา ๗ วั น ให้ เริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทราบถึ ง ธุ ร กรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.
๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่งแบ่งเป็น ๒
กรณี ดังนี้
๒.๑) กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ หรือ
สถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้ารายที่มี
คํ าสั่ งให้ ยึ ด หรือ อายั ด ทรัพ ย์ สิ น นั้ น ย้ อ นหลั งนั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ได้ รั บ คํ าสั่ งยึ ด หรือ อายั ด ทรัพ ย์ สิ น ดั งกล่ าวโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อทราบถึงเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรม
ของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนนั้นหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีเหตุอัน
ควรสงสัย ให้ส ถาบั น การเงิน พิ จารณารายงานเป็ น ธุรกรรมที่มี เหตุ อัน ควรสงสั ยโดยการส่ งแบบรายงานไปยั ง
สํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ดังนั้น การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ซึ่ งก็ คื อวัน ที่ ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งได้ ต รวจสอบ วินิ จฉั ย และอนุ มั ติ การรายงานธุรกรรมที่ มี เหตุ อัน ควรสงสั ยไปยั ง
สํานักงาน ปปง.
๒.๒) กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การดํ า เนิ น คดี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความผิ ด มู ล ฐาน เช่ น สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. สํ า นั ก งาน ป.ป.ส
ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
“วั น ที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ” หมายถึ ง วั น ที่ ส ถาบั น การเงิน ทราบถึ งธุ รกรรมที่ มี เหตุ
อันควรสงสัย สําหรับกรณีนี้ วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ
ดั ง นั้ น การเริ่ ม นั บ ระยะเวลา ๗ วั น ให้ เริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบ วินิจฉัย
และอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและทําความเห็น
เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ทั้งนี้ไม่ควร
เกิน 7 วัน)

๗

ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่าในการ
ทําธุรกรรมแต่ละครั้ง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสั ยซึ่ งต้ องรายงานต่ อสํ านั ก งานหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่ อ
สํานักงาน ควรกําหนดเป็นขั้นตอนเหมาะสม เช่น
ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหนึ่งรายใด
ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ความสอดคล้องของมูลค่าในการทําธุรกรรมกับ
ข้อมูลรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า ประกอบกับความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในการลงทุนใน
ขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและแนวทางของสถาบันการเงิน
ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ว่ามีการทําธุรกรรม
ลักษณะเดียวกันนี้ในครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า
ขั้นตอนที่ ๕ กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว เห็นชอบหรือลงนาม
อนุมัติเพื่อส่งรายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ข้อ 6. การเก็บรักษารายงานธุรกรรม
ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องเก็บรักษา สําเนารายงานธุรกรรม (กรณีรายงานด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์
หรือยื่น ณ สํานักงาน) ที่ได้รายงานต่อสํานักงาน หรือเก็บรายงานธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
รายงานโดยส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ลูกค้า ทําธุรกรรม

๘

ภาคผนวก
(1) หลักการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(1.1) พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงินอาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควร
รายงานต่อสํานักงานหรือไม่
(1.1.1) ธุรกิจเกี่ยวกับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ /บัญชีกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์)
ก. ลูกค้าบุคคลธรรมดา ซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก หรือเติมเงินในบัญชี
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการทําธุรกรรมที่ไม่ปกติ
ข. บั ตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์/บั ญ ชีกระเป๋ าเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ของลูกค้า มีการเติม
มูลค่าเงินและลูกค้าได้ขอคืนเงินสดจากบัตร/บัญชีฯ บ่อยครั้ง ทันทีที่บัตร/บัญชีฯ ถูกเพิ่มมูลค่าเงิน และทําเป็น
ประจําสม่ําเสมอ ซึ่งผิดวิสัยของผู้ที่ต้องการใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการใช้จ่าย
ค. การถอนเงินสดหรือการขอคืนเงินสดจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ /บัญชีกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า มักกระทําในพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย
ง. กรณี พ บว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลที่ ถู ก กํ าหนด หรือ การกระทํ า
ความผิ ด ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ แจ้ งรายชื่อ ไว้ หรื อ อยู่ ในระหว่างกระบวนการยึ ด หรือ อายั ด ทรัพ ย์ สิ น หรือ ขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้สถาบัน
การเงิน ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
(1.1.2) ธุรกิจเกี่ยวกับการรับชําระแทน (Bill Payment)
ก. กรณี ลูกค้าบุคคลธรรมดามีการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยเป็นการทําธุรกรรม
ขนาดใหญ่สําหรับใบแจ้งหนี้หนึ่งครั้ง และมีการทําธุรกรรมดังกล่าวหลายครั้งเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การชําระด้วยเงินสดทุกๆครั้ง (การถือเงินสดมาชําระตามวงเงินที่รายงานธุรกรรมเงินสด ก็อาจพิจารณาว่า ผิดปกติ
ตามข้อนี้ได้)
ข. กรณี พ บว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลที่ ถู ก กํ า หนด หรื อ การกระทํ า
ความผิ ด ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ แจ้ งรายชื่อ ไว้ หรื อ อยู่ ในระหว่างกระบวนการยึ ด หรือ อายั ด ทรัพ ย์ สิ น หรือ ขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้สถาบัน
การเงิน ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
(1.1.3) ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Wire Transfer)
ก. ลูกค้ามีการส่งเงินหรือรับเงิน ในมูลค่าเงินที่มีจํานวนมากและ หลายครั้งในเวลา
ใกล้เคียงกันทั้งที่การทําธุรกรรมลักษณะนี้ผา่ นบัญชีธนาคารจะประหยัดและสะดวกกว่า
ข. ลูกค้ามาทําธุรกรรมการส่งเงินหรือรับเงิน ในนามของตนเอง (ไม่ได้มาเพราะรับ
มอบอํานาจ)

๙

แต่ไม่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม หรือคําถามเกี่ยวกับผู้ส่งเงิน หรือผู้รับเงินฝ่ายตรง
ข้ ามได้ หรือ ไม่ ส ามารถให้ ข้ อมู ล ที่ จําเป็ น เพื่ อ เจ้ าหน้ าที่ จ ะได้ ก รอกแบบรายงานธุรกรรมได้ กรณี นี้ อาจเป็ น
พฤติกรรมของการรับจ้างทําธุรกรรมได้
ค. ลูกค้าสั่งโอนเงินไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือ
ประเทศที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายบ่อยครั้ง โดยเมื่อสอบถามวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม ลูกค้า
ไม่แจ้งเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่สมเหตุสมผล2 รวมถึงกรณีที่ลูกค้ารับเงินโอนจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือประเทศที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายบ่อยครั้งด้วย
ง. กรณีพบว่า ลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนด หรือการกระทําความผิด
ที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้สถาบันการเงิน ต้องรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
สรุปผู้เกี่ยวข้องตามประเภทผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะ

การให้บริการแก่
ผู้รับบัตร :
Acquiring เช่น
เครื่อง EDC
การให้บริการ
สนับสนุนบริการ
แก่ผู้รับบัตร
(Payment
Facilitating)

มีเครื่องอย่างเดียว
มีเครื่อง+เครือข่าย

2

-

ประเภทลูกค้า
ลูกค้า
ผู้ที่ทํา
ธุรกรรม
ครั้งคราว
ร้านค้าที่ตั้งเครื่อง EDC
ร้านค้าที่ตั้งเครื่อง EDC

- ร้านค้าออนไลน์
- Sub Gateway

ตัวแทน

หมายเหตุ

ผู้ที่รับติดตั้งเครื่อง EDC แทน
ผู้ที่รับติดตั้งเครื่อง EDC แทน

-

-

-

กรณีนี้ มักเป็นธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายหรือการกระทําความผิดที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น
ลูกค้าของท่านไม่มีอาชีพที่แน่นอน หรือมีข้อมูลการประกอบอาชีพรับจ้าง(ไม่ระบุสถานที่ประกอบการ หรือรับจ้างทั่วไปไม่มีหลักแหล่ง) มีการโอน
เงินหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย โดยลูกค้าของท่านไม่สามารถแจ้ง
ที่มาของเงินได้ หรือแจ้งอย่างไม่สมเหตุผล อาทิ แจ้งว่า ญาติที่ทํางานในประเทศนั้นๆส่งเงินมาให้ โดยไม่ทราบว่าทํางานอะไร หรือต้องการส่งเงิน
ไปชําระหนี้ โดยไม่แจ้งว่าชําระหนี้ใด และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น จะพบว่า ลูกค้าของท่านผู้นั้นมักจะมีการศึก ษา ไม่สูงนัก และตาม
ข้อเท็จจริงแล้ว แทบจะไม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือทําธุรกิจการค้าในประเทศนั้นได้เลย เป็นต้น

๑๐

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะ

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

เติมเงินได้

ประเภทลูกค้า
ลูกค้า
ผู้ที่ทํา
ธุรกรรม
ครั้งคราว
ผู้ที่ซื้อบัตร
-

ตัวแทน

หมายเหตุ
ผู้ให้บริการรายเดียวหรือ
หลายรายจํากัดสถานที่
และระบบเดียวกัน เช่น
บัตร
Gift card

ผู้ที่ซื้อบัตร

E-wallet

การให้บริการรับ
ชําระเงินแทน
(Bill Payment)
สวิตชิ่ง
หักบัญชี
ชําระดุล
ระบบชําระเงิน

เติมเงินไม่ได้

-

เติมเงิน+โอน

ผู้ที่ซื้อบัตร

-

-

- ผู้สมัครใช้กระเป๋าเงิน
รวมถึงร้านค้าที่สมัครใช้
กระเป๋าเงิน
- ร้านค้าทีร่ ับชําระด้วย
กระเป๋าเงิน
-ร้านค้าออนไลน์ที่รบั
ชําระด้วยกระเป๋าเงิน
Biller

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

-

ผู้ที่นําบัตรไปขายทีม่ ิใช่ผู้ออก
บัตร

ผู้ที่ซื้อบัตร

ผู้ที่นําบัตรไปขายทีม่ ิใช่ผู้ออก
บัตร

-

ผู้ที่นําบัตรไปขายทีม่ ิใช่ผู้ออก
บัตร
-

ผู้ให้บริการหลายรายไม่
จํากัดสถานที่/ไม่ใช้ระบบ
เดียวกัน
ให้บริการรายเดียวหรือ
หลายรายจํากัดสถานที่
และระบบเดียวกัน
เช่น บัตรศูนย์อาหาร
-

-

ลูกค้าที่ชํา
ระบิล
-

ตัวแทนของผูใ้ ห้บริการรับ
ชําระเงินแทน
-

-

-

