
กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังน้ี 

(๑) ธุรกรรมท่ีพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ ต้ังแต่ช้ัน
พระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี 

(๒) ธุรกรรมท่ีรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นคู่กรณี 

(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปน้ีเป็นคู่กรณี 
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 
(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
(ค) มูลนิธิสายใจไทย 

(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ท่ีทํากับสถาบันการเงิน เว้นแต่ 
(ก)๑ ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือกําป่ัน เรือท่ีมีระวางต้ังแต่หกตันขึ้นไปเรือกลไฟ 

หรือเรือยนต์ท่ีมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย 
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักรกลอ่ืนใด 

(๕) การทําสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน
วินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป 

(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นท่ีสาธารณประโยชน์หรือการได้มาโดย
การครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

                                            
 ๑ข้อ ๑ (๔) (ก) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 ๒ 
(๗)๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่าเจ็ดแสนบาท 
(ข) การบริการเครือข่ายบัตรเครดิต 
(ค) การบริการเครือข่ายอีดีซี 
(ง) การบริการสวิตช์ช่ิงในการชําระเงิน 
(จ) การบริการหักบัญชี 
(ฉ) การบริการชําระดุล 
(ช) การบริการหักบัญชีเช็ค ดราฟต์ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงิน

อ่ืน ๆ 
 (๘)๓ ธุรกรรมที่ทําผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่กรณี
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

(๙)๔ ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณี
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

(ก) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน   
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙)  ท้ังน้ี 
เฉพาะท่ีทําขึ้นเพ่ือสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๙) เท่าน้ัน 

(ข) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน     
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่ทําขึ้นเพ่ือลูกคา้รายเดียวกันเท่านั้น 
 ข้อ ๑/๑๕ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินได้รายงานการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้ว ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ (๙) อีก 

ข้อ ๒๖ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

                                            
 ๒ข้อ ๑ (๗) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓ข้อ ๑ (๘) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๔ข้อ ๑ (๙) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๕ข้อ ๑/๑ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๖ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๙/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 



 ๓ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนด
ธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานดังกลา่ว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒๗ 
 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพ่ือกําหนดให้การทําธุรกรรมที่สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงินครอบคลุมถึงการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และการบริการชําระเงิน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

                                            
 

๗ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน้า ๘๙/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 


