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ผูประกอบการรานคาทองคํา ท่ีเปนนิติบุคคล (และ ปปง. กําลังแกไขกฎหมายใหครอบคลุมผูประกอบธุรกิจ

ประเภทบุคคลธรรมดาในเร็วๆ น้ี) ตาม พรบ. ปปง. ถือเปนผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ผูคาทองคํา และมาตรา 16 
(5) ผูคาของเกา ดังน้ัน ผูประกอบอาชีพรานคาทองคํา จึงควรทําความเขาใจ ในกฎหมาย ปปง. ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี
1. ธุรกรรมท่ีตองรายงาน

- ธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกคาซื้อ-ขายทองคํา ดวยเงินสดท่ีมีมูลคาต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไป รานทองตอง
รายงานธุรกรรมนั้นตอ ปปง. ในแตละเดือน โดยสามารถรายงานไดทันทีนับแตมีการทําธุรกรรมเกิดขึ้น (แบบรายงาน ปปง. 

1-05-2, ปปง. 1-05-5) 
- ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เมื่อลูกคาซื้อ-ขายทองคํา ดวยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆ ซึ่งมีพฤติกรรม

หรือลักษณะอันนาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงิน (ไมตองพิจารณาวงเงิน)  ใหรานทองสงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่มีการตรวจสอบและพบความนาสงสัย  (แบบรายงาน ปปง. 1-05-10)

โดย คุณพิชญา พิสุทธิกุลโดย คุณพิชญา พิสุทธิกุล
    อุปนายกสมาคมคาทองคําอุปนายกสมาคมคาทองคํา
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2. การจัดใหลูกคาแสดงตน (Know Your Customer – KYC) 
เมื่อมีลูกคา ซ้ือ-ขายทองคํา กับรานทองเปนครั้งคราว ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญา หรือขอตกลง หรือลักษณะ

ซ้ือ-ขายอยางตอเนื่องจากลูกคา มูลคาต้ังแต 1 แสนบาท ข้ึนไป (ตามกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559) รานทองตองจัดใหลูกคาแสดงตน และเก็บขอมูลลูกคาไว 10 ป 

(ไมตองรายงานตอ ปปง. แตตองเก็บไว ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เปนการฟอกเงินของลูกคา ซ่ึงจะชวยใหรานทอง

แสดงความบริสุทธิ์ หากไมมีสวนเกี่ยวของ)

3. การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence – CDD) 
- ตรวจสอบวาลูกคาไดใหขอมูลถูกตอง ครบถวนหรือไม เชน  ชื่อ–นามสกุล เลขประจําตัว ที่อยู เปนตน

- ตรวจสอบขอมูลของหลักฐาน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ออกโดยราชการ หรือ

องคกรที่นาเชื่อถือ

กรณีพบวาลูกคาใหขอมูลไมถูกตอง หรือจงใจปกปดขอมูล ใหพิจารณาวาลูกคามีความเสี่ยง โดยตรวจสอบ 

และยุติความสัมพันธการทําธุรกรรมกับลูกคา (หามเปดเผย หรือกระทําการใดใหลูกคาทราบ เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงลูกคา)
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4.  การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ มีสถานภาพทางการเมือง ที่ มีความเส่ียงตอการฟอกเงิน 

ประกอบดวย นักการเมือง นักการเมืองสวนทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต., อบจ.)

และราชการในสวนกลาง 

5. ผูประกอบการรานทอง ตองจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. (มาตรา 21/3) อยาง

นอย 10 ช่ัวโมง พรอมทั้งวัดผล ติดตามประเมินผลผูผานการอบรม และจัดใหผูไดรับการ

ฝกอบรมดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํารายงาน หรือควบคุมการจัดทํารายงาน การจัดให

ลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหถูกตองตาม พรบ. และ

ตองจัดใหผูผานการอบรมตามระเบียบนี้ เขารับการฝกอบรมเพ่ือทบทวนทุก 2 ป 
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ประเภทธุรกรรม วงเงิน สิ่งที่ตองปฏิบัติ / แบบฟอรม กําหนดเวลาสงรายงาน

1. ขายทองใหลูกคา ดวยเงินสด 2 ลานบาทข้ึนไป รายงาน ปปง.
ใชแบบรายงาน ปปง. 1-05-2

ธุรกรรมในแตละเดือน ควรสงในเดือนถัดไป 
(การรายงานสามารถรายงานไดทันทีนับต้ังแตมี
การทําธุรกรรมเกิดข้ึน)

2. การรับซ้ือทองเกาจากลูกคา  
    ดวยเงินสด 2 ลานบาทข้ึนไป รายงาน ปปง.

ใชแบบรายงาน ปปง. 1-05-5

ธุรกรรมในแตละเดือน ควรสงในเดือนถัดไป 
(การรายงานสามารถรายงานไดทันทีนับต้ังแตมี
การทําธุรกรรมเกิดข้ึน)

3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
    (เงินสด โอน เช็ค หรือ อื่นๆ) ไมตองพิจารณาวงเงิน รายงาน ปปง.

ใชแบบรายงาน ปปง. 1-05-10

ธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหสงภายใน 7 วัน 
นับต้ังแตไดตรวจสอบและพิจารณาวา ธุรกรรม
นั้น เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. การจัดใหลูกคาแสดงตน 
(Know Your Customer – KYC) 1 แสนบาทข้ึนไป  เก็บขอมูลการแสดงตน

(ไมตองรายงาน)

ผูประกอบการเก็บขอมูลลูกคา เปนระยะเวลา
อยางนอย 10 ป นับต้ังแตวันที่ลูกคาทําธุรกรรม
(ปปง. มีโอกาสเรียกตรวจสอบ หากพบความ
ผิดปกติ)

5. การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง       
    เก่ียวกับลูกคา 

(Customer Due Diligence –
CDD) 

1 แสนบาทข้ึนไป /   
โอนเงินหรือชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส 
ต้ังแต 5 หมื่นบาทข้ึนไป

เก็บขอมูลทราบขอเท็จจริง
(ไมตองรายงาน)

ผูประกอบการเก็บขอมูลลูกคา เปนระยะเวลา
อยางนอย 10 ป นับต้ังแตวันที่ลูกคาทําธุรกรรม
(ปปง. มีโอกาสเรียกตรวจสอบ หากพบความ
ผิดปกติ)

สามารถดาวนโหลดเอกสารตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ ไดที่ www.goldtraders.or.th หรือ www.amlo.go.th 
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ชองทางการสงรายงานธุรกรรม ปปงชองทางการสงรายงานธุรกรรม ปปง..

(1) ย่ืนตอเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง.

(2) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสํานักงาน ปปง.

(3) สงเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส



       

สามารถติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี

www.amlo.go.th

www.goldtraders.or.th

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โทร 0-2219-3600 


