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แนวปฏิบัติเรือ่ง การรายงานธุรกรรม 
สําหรบัสถาบนัการเงิน ประเภท บริษัทประกันวินาศภัย 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันวินาศภัย สามารถรายงานธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องตามท่ีกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนด 

บทนํา 
สถาบันการเงิน เป็นภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งเก็บออมเงินและแหล่งลงทุนของประชาชนและนักลงทุน ทํา

ให้กลุ่มสถาบันการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่เป็นจํานวนมาก และเก่ียวข้องโดยตรงกับความม่ันคงด้านการเงิน
ของประชาชนและรัฐ  ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายในระดับสากลจนถึงระดับรัฐ ล้วนมุ่งหมายให้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการช่วย
รัฐตรวจสอบเงินและทุนของผู้กระทําความผิดอันนํามาซึ่งการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย 
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย นอกจากหมายถึง ภาค
ธุรกิจการธนาคารและหลักทรัพย์แล้ว ยังรวมถึง ธุรกิจประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันวินาศภัย ด้วย 
 โดยหลักการแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินตํ่ากว่าสถาบันการเงิน
ประเภทอ่ืน เน่ืองจาก ยังเป็นสถาบันการเงินที่ ยังไม่มีการรับฝากเงินหรือบริการเสนอการลงทุนเพ่ือ
ผลตอบแทน แต่เป็นสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ในการรับความเสี่ยงต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับ
ชีวิตและทรัพย์สิน โอกาสที่บริษัทประกันวินาศภัยจะเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ได้แก่ กรณี
ที่ผู้กระทําความผิดมูลฐาน นําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดมาชําระค่าเบ้ียประกันภัยภัย หรือนําทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาประกันภัย   
 ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันวินาศภัย มักได้แก่ การทําสัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันวินาศภัย การชําระค่าเบ้ียประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์
ประกัน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว มีความเก่ียวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทราบถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจของลูกค้าน้อยมาก ดังน้ัน การกําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย และธุรกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นกลุ่ม
ธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่า ย่อมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว  อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่
กฎหมายกําหนดให้สถาบันการเงินประเภทน้ี อยู่ภายใต้กรอบหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้า
แสดงตน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกงิน และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้าน้ัน ได้แก่ การที่รัฐจะมีสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่อาจเป็นของผู้กระทําความผิด 
หรือทรัพย์สินที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด กล่าวคือ เมื่อบริษัทประกันวินาศภัย ปฏิบัติตาม
กระบวนการทางกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะทําให้บริษัทอาจทราบถึง ตัวตนของลูกค้าที่เป็นผู้กระทํา
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ความผิดหรือเป็นผู้ก่อการร้าย  ทรัพย์สินที่ลูกค้าน้ันถือครองอยู่ และสามารถตรวจสอบได้เมื่อสํานักงานขอให้
บริษัทต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ประกันของบุคคลรายใดรายหน่ึง ซึ่งจะทําให้รัฐสามารถตรวจพบ
และยึด หรือทําให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดได้ในที่สุด 
 เพ่ือให้บริษัทประกันวินาศภัย ตลอดจนตัวแทนหรือนายหน้าผู้ขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เข้าใจถึง
หน้าที่ตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง สํานักงาน จึงจัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง การ
รายงานธุรกรรม และ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน สําหรับบริษัทประกันวินาศภัยขึ้น  
 

ข้อ ๑. ลักษณะของธุรกรรม 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้สถาบันการเงิน  
มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ในส่วนน้ี จะได้กําหนดแนวทางเก่ียวกับการพิจารณารายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อสํานักงาน ดังน้ี 

 ก. ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด  ในที่น้ีหมายถึง ธุรกรรมที่เป็นการชําระเงินหรือรับชําระเงิน ซึ่งเก่ียวข้องกับ
สัญญาประกันวินาศภัย ระหว่างลูกค้า กับบริษัทประกันวินาศภัย (กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยดําเนินธุรกิจ
อ่ืนภายใต้สิทธิในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน นอกจาก การรับประกันวินาศภัย ให้ดูแนวปฏิบัติ
สําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประเภทน้ันๆ)  

 ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน ในที่น้ี หมายถึง ธุรกรรมท่ีมีทรัพย์สินอันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ประเภทยานพาหนะและเคร่ืองจักรที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒เป็นวัตถุสําคัญแห่งการทําธุรกรรม  

 ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  ในที่ น้ี หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๓   
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ดี ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
สําหรับธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัย อาจไม่สามารถนําคํานิยามตามพรราชบัญญัติฯมาปรับใช้ได้
ทั้งหมด เน่ืองจาก โดยข้อเท็จจริงแล้ว บริษัทฯไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางศรษฐกิจของลูกค้า
ในบางกรณี และโดยหลักการทําสัญญาประกันวินาศภัย ไม่มีขั้นตอนธุรกรรมที่ซับซ้อนสําหรับลูกค้า ทั้งน้ี ให้
บริษัทฯพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ในข้อที่กําหนดแนวทางในการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อไป 
 

ข้อ ๒ หน้าที่ในการรายงานธุรกรรม 
 ๒-๑. มูลค่าของธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อสํานักงาน 
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามมูลค่าที่กําหนดใน กฎกระทรวงกําหนด
จํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒โดยมูลค่าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับบริษัท
ประกันวินาศภัย ได้แก่ 
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 ก. ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด     บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีมูลค่า
ต้ังแต่ สองล้านบาทข้ึนไป ส่วนกรณีใดเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดในข้อน้ี ให้พิจารณาจากความหมายในข้อ ๑. ก 

  ข. ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
อันได้แก่ “ธุรกรรมการประเมินค่าสินไหมทดแทน (ซึ่งยังไม่มีการจ่ายจริง และไม่ว่าจะอนุมัติการจ่ายด้วยวิธีใด
ก็ตาม) จากความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์ประกัน ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยมี “มูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ต้ังแต่ สิบล้านบาทขึ้นไป” ทั้งน้ีธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามสัญญา
ประกันภัยต่อ 

    ทั้งน้ี การรายงานธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินที่ได้กล่าวข้างต้นน้ัน หมายความเฉพาะ ธุรกรรมใน
ขอบเขตของ การประกอบกิจการธุรกิจประกันวินาศภัยเท่าน้ัน แต่ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยประกอบ
กิจการอ่ืนภายใต้สิทธิของสถาบันการเงิน ซึ่งทําให้มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริษัทฯยังคงมีหน้าที่ใน
การรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีทรัพย์สินที่มีราคาประเมินต้ังแต่ ห้าล้านบาทขึ้นไป 
เป็นวัตถุสําคัญแห่งการทําธุรกรรม ทั้งน้ี ให้พิจารณารายงานตามแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินที่ประกอบ
กิจการเก่ียวกับทรัพย์สินประเภทน้ัน (ดูความหมายของธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในข้อ ๑. ข) 

 ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  บริษัทฯมีหน้าที่ต้องตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อน หรือ
ธุรกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ หรือธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า หรือธุรกรรมท่ีอาจ
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และหากพบว่า
ธุรกรรมดังกล่าวมีเหตุอันน่าเช่ือได้ว่า ผิดปกติหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด โดยไม่ต้องคํานึงถึง
มูลค่าของธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 ๒-๒. แบบรายงานธุรกรรม 
 ในการรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน บริษัทฯต้องรายงานตามแบบรายงานแนบกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  และฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังต่อไปน้ี 
 ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯในเร่ือง การประกัน
วินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑ 
 ข. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน  
อันได้แก่ “ธุรกรรมการประเมินค่าสินไหมทดแทน (ซึ่งยังไม่มีการจ่ายจริง และไม่ว่าจะอนุมัติจ่ายด้วยวิธีใด 
ก็ตาม) จากความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์ประกัน ตามสัญญาประกัน ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยมี  
“มูลค่าที่ประเมินได้ต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป” ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ 
 ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯพิจารณาตรวจสอบแล้วว่า เป็นธุรกรรม
เก่ียวกับการประกันวินาศภัยที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓ 
 ง. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯในกิจการอ่ืน ซึ่งไม่ใช่
ในเรื่อง การประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ 
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 จ. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามความหมายในข้อ ๒-๑ ข ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่เป็นการอนุมัติการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยตามมูลค่าที่กฎหมายกําหนด ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ 
 ฉ. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯพิจารณาตรวจสอบแล้วว่า เป็นธุรกรรมของ
ลูกค้าในกิจการอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย และธุรกรรมน้ันมีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้
แบบ ปปง. ๑-๐๓ 

หมายเหตุ: วิธีการกรอกแบบ ระบุไว้ในคําอธิบายและวิธีการกรอกแบบท้ายแบบรายงานแต่ละประเภท ซึ่ง
แนบท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง แบบรายงานธุรกรรม 
 

 ๒-๓. วิธีส่งรายงานธุรกรรม และระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรม 
 (๑) วิธีการส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน 

บริษัทฯ สามารถส่งรายงานธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
ก. ย่ืนรายงานธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน  
ข. ส่งรายงานธุรกรรมตามแบบรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีหลักฐานการส่ง 

ที่ชัดเจน หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้รับปลายทางได้ 
ค. ส่งรายงานธุรกรรมเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กํากับและส่งด้วยวิธีที่สํานักงานประกาศกําหนด  

 (๒) ระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 
 ก. การส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด และรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ด้วยแบบรายงาน ปปง. ๑-๐๔-๑ หรือ ปปง. ๑-๐๑ 
แล้วแต่กรณี) และรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ด้วยแบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ หรือ ปปง. ๑-๐๒ แล้วแต่กรณี)  
ภายในกําหนดเวลาดังน้ี 
     ก-๑  รายงานธุรกรรมที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๑ ถึง วันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน ให้ส่งต่อสํานักงาน 
ภายในวันที่ ๑๖ ถึง วันที่ ๒๒ ของเดือนน้ันๆ  
     ก-๒  รายงานธุรกรรมที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๑๖ ถึง วันที่ ๓๐ หรือวันที่ ๓๑ ของแต่ละเดือน (แล้วแต่
เดือนใดมี ๓๐ วันหรือ ๓๑ วัน) ให้ส่งต่อสํานักงาน ภายในวันที่ ๑ ถึง วันที่ ๗ ของเดือนถัดไป  

 (๓) ระยะเวลาในการการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๓) ให้สถาบันการเงินมี
หน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
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 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ซึ่งคือวันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารหรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนสถาบันการเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรค
สอง1 รวมตลอดถึงบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนสถาบัน
การเงินด้วย)    
  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ (๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  
 ๑)  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานพบเหตุอันควรสงสัยเอง  
       กล่าวคือ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ให้สถาบันการเงินรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง.  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.       
 

 ๒) การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่ง
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี  

  ๒.๑)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจาก สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจ 
หรือสถานีตํารวจ สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยอาจตรวจสอบการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ารายที่มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่ได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงเหตุอันควรสงสัย
ในการทําธุรกรรมของลูกค้ารวมตลอดถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกิดขึ้นก่อนได้รับคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากสํานักงาน ปปง. หากพบว่าการทําธุรกรรมใดก่อนน้ันหรือ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องมีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดย
การส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ดังน้ัน การเริ่มนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ วินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยไปยังสํานักงาน ปปง.  

                                                            

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๗๐ วรรคสอง “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 



๖ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

   ๒.๒)  กรณีได้รับแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน 
ป.ป.ส ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน 
ปปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

    “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง วันที่สถาบันการเงินทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย สําหรับกรณีน้ี วันที่สถาบันการเงินทราบ หมายถึง วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ    
   ดังน้ัน การเร่ิมนับระยะเวลา ๗ วัน ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การตรวจสอบ 
วินิจฉัยและอนุมัติควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
และทําความเห็นเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 7 วัน)   

(๔) ขั้นตอนการรายงานธุรกรรม 
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือพิจารณาว่า ในการทํา
ธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยหรือไม่ โดยกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสํานักงาน ควรกําหนดเป็น
ขั้นตอนที่เหมาะสม เช่น 
 ขั้นตอนที่ ๑    เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของลูกค้ารายหน่ึงรายใด 
 ขั้นตอนที่ ๒    ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือข้อมูลเก่ียวกับกิจการของลูกค้าที่บริษัทเก็บรักษาหรือตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการ  (ในกรณีที่ทราบ) รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินอาจนํามาพิจารณาตามนโยบายและ
แนวทางของสถาบันการเงิน 
 ขั้นตอนที่ ๓    ดําเนินการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของพฤติกรรมของลูกค้า ว่ามีการทํากรมธรรม์
ประกันภัยในทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่มีเหตุผิดปกติลักษณะเดียวกันน้ีกับบริษัทฯ อีกหรือไม่ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืน
ใดเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ ๔    รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารมีอํานาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า 
 ขั้นตอนที่ ๕    กรณีที่เห็นควรรายงานต่อสํานักงาน  ผู้บริหารที่มีอํานาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส่ง
รายงานธุรกรรมของลูกค้า เป็น ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
 
หมายเหตุ: ทั้งน้ีสถาบันการเงินอาจปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวต้ังแต่ 1 ขั้นตอนขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของแต่ละองค์กร  
 
 



๗ 

 

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 

ภาคผนวก 
 
ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เมื่อพบว่า ลูกค้ามีการทําธุรกรรมหรือขอ
ทําธุรกรรมที่มีความผิดปกติไปจาก แนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกิจการประกันวินาศภัย 
รวมถึงกิจการอ่ืนๆที่บริษัทฯดําเนินการอยู่ภายใต้สิทธิของสถาบันการเงิน 

๑) พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบ 
พฤติกรรมที่บริษัทประกันวินาศภัย อาจพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัย ได้แก่ 
 ก. กรณีที่ลูกค้าขอทําสัญญาประกันวินาศภัย ในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูล เก่ียวกับเจ้าของทรัพย์สิน  
 ข. กรณีที่ลูกค้ารายหน่ึงรายใด ขอทําสัญญาประกันวินาศภัยในทรัพย์สินจํานวนมาก โดยพยายาม 
หลีกเลี่ยงไม่ตอบคําถามเกี่ยวกับฐานะหรือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 ค. กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบพบก่อนออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือตรวจพบในภายหลังว่าลูกค้าหรือ
ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย มีความเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดหรือเป็นบุคคลท่ีมีการกระทํา
ความผิดตามท่ีหน่วยงานของรัฐแจ้งรายช่ือให้บริษัททราบ (ยกเว้นรายช่ือบุคคลเสี่ยงสูงที่แจ้งผ่านระบบ CDD 
Gateway)   
   ในกรณีข้อ ค. ให้บริษัทฯ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 


