
                                            
 

   ๑ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

เรื่องเสร็จที่ กม. ๒/๒๕๖1 

บันทึกการตอบขอหารือ 

เรื่อง ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
     

 

 ที่มาของเรื่อง  

 ดวยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือท่ี กกค. ๕-๖๐๓- ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐ ขอความเห็นเรื่องธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(สํานักงาน ปปง.)  

 ประเด็นขอหารือที่จะตองพิจารณา 

ประเด็นที่ ๑  สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก สํานักงานพระราชวัง สวนจิตรลดา 
พระคลังขางที่ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนหนวยงานที่ไดรับการยกเวนการรายงานธุรกรรม 
เนื่องจากถือวาเปนหนวยงานของรัฐ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑ (๒) และ (๓) ๑ หรือไม  

ประเด็นที่ ๒  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ลวงหนา สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ถือเปนหนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับการยกเวน
การรายงานธุกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑ (๒)๒ หรือไม  

  

 

                                         
๑ ขอ ๑ ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานตามมาตร ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังน้ี 

(๑) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึน้

ไปจนถึงชั้นเจาฟา เปนคูกรณี  

(๒) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนคูกรณ ี

(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธดิังตอไปนี้เปนคูกรณ ี

(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา 

(ข) มูลนิธิสงเสริมศลิปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ 

(ค) มูลนิธิสายใจไทย 

   ฯลฯ     ฯลฯ 
๒ โปรดดเูชิงรรถที่ ๑, ขางตน 



                                            
 

   ๒ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

ขอพิจารณา 

 สํานักงาน ปปง. พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 

การพิจารณาว า  ธุ รกรรมที่ ได รับการยกเวนไมต องรายงานตอสํ านักงาน ปปง.  
ตามมาตรา ๑๘๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไมนั้น ตองเปน
ธุรกรรมที่กําหนดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งการพิจารณาวาหนวยงานใดเปน ราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ตามความใน ขอ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) นั้น ตองถือตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวา
ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานนั้น ๆ เปนการเฉพาะ โดยกฎหมาย
ดังกลาวตองมีการกําหนดใหหนวยงานนั้นเปนสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  

อยางไรก็ตาม แมวาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
จะมิไดกําหนดคํานิยามคําวา “หนวยงานอื่นของรัฐ” ไวเปนการเฉพาะ แตคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาวาง
หลักเกณฑในการพิจารณาการเปนหนวยงานของรัฐ  โดยไดมีมตเิห็นชอบในหลักการจําแนกประเภทหนวยงาน
ของรัฐ เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดมีหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกํากับของฝายบริหาร โดยสามารถสรุปไดดังนี ้

1. หลักเกณฑในการพิจารณาการเปนหนวยงานของรัฐ มีดังนี ้
    1.1 ความสัมพันธกับรัฐ ประกอบดวย การจัดตั้ง รูปแบบ การแตงตั้งบุคลากรระดับสูง 

และการกํากับดูแลของรัฐ โดยพิจารณาถึงที่มาของการจัดตั้ง ประเภทของหนวยงานที่ระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง 
อํานาจหรือบทบาทของรัฐในการแตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน บทบาทของรัฐในการ
กํากับดูแลการดําเนินกิจการของหนวยงาน 

    1.2 กิจกรรม พิจารณาถึงกิจกรรมของหนวยงานนั้น วาเปนบริการสาธารณะหรือไม และ
เปนบริการสาธารณะประเภทใด 

    1.3 งบประมาณหรือรายไดของหนวยงาน และการค้ําประกันหนี้ พิจารณาถึงแหลงที่มา
ของงบประมาณและหรือรายไดหลักของหนวยงาน วามาจากแหลงใด เปนเงินงบประมาณของรัฐ หรือเปน
รายไดที่หนวยงานไดรับจากการดําเนินกิจกรรม หรือเปนการสมทบเงินเขากองทุน เปนตน รวมทั้งพิจารณาวา
รัฐค้ําประกันหนี้ของหนวยงานนั้นหรือไม โดยยึดพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เปน
หลักในการพิจารณา 

1.4 สถานะของบุคลากร พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงานมีสถานะอยางไร เปน
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายใดหรือไม หรือเปนลูกจางพนักงานที่ใช
สัญญาจางตามกฎหมายแรงงาน 

                                         
๓ มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรเีห็นสมควรใหไดรบัการยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา 

๑๔ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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    1.5 วิธีการและระบบกฎหมายที่ใชในการทํากิจกรรม พิจารณาถึงการดําเนินกิจกรรม
หลักของหนวยงานวา หนวยงานตองใชอํานาจรัฐบังคับฝายเดียวเปนหลักในการทํางาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน หรือใชรูปแบบของสัญญาระหวางหนวยงาน 

    1.6 ความเปนเจาของและอํานาจในการบริหารจัดการ พิจารณาจากที่มาของการจัดตั้ง 
เงินทุนประเดิม สัดสวนของรัฐในการถือหุน อํานาจตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการมีสวนในการครอบงํา
กิจการ 

2. หนวยงานของรัฐ จําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม ดังนี้ 

    2.1 สวนราชการ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะทางปกครอง 
ซึ่งเปนภารกิจหลักของรัฐ ใหบริการเปนการทั่วไปและไมมุงกําไร และมีความสัมพันธกับรัฐ ซึ่งประกอบดวย รัฐ
จัดตั้ง รัฐปกครองบังคับบัญชา ใชงบประมาณแผนดิน ใชอํานาจฝายเดียวของรัฐเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม 
บุคลากรมีสถานะเปนขาราชการ และรัฐตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการกระทําของหนวยงาน 

    2.2 รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหารายได ตองสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดําเนินงานเชิงพาณิชย แต
หากมีความจําเปนตองรับเงินงบประมาณสนับสนุนเปนครั้งคราวหรือบางสวน ในกรณีนี้ รัฐก็ควรจัดสรร
งบประมาณใหในรูปของเงินอุดหนุน ซึ่งควรจะแยกจากการเก็บคาบริการตามปกติของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ให
ชัดเจน เปนนิติบุคคล และมีความสัมพันธกับรัฐ ซึ่งประกอบดวย รัฐจัดตั้ง ทุนเกินครึ่งเปนของรัฐ รัฐมีอํานาจ
บริหารจัดการ (ผานการแตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงและการใหนโยบาย) การลงทุนตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐและรายไดตองสงคืนรัฐ บุคลากรมีสถานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิธีดําเนินการไม
ใชอํานาจฝายเดียวเปนหลัก แตใชสัญญา ไมใชกฎระเบียบของทางราชการในการบริหารการเงิน การ
บริหารงานและการบริหารบุคคล ยกเวนรัฐวิสาหกิจที่ตองใชอํานาจพิเศษของรัฐ เชน เวนคืน ปกเสา พาดสาย 
ตองจัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ 

    2.3 องคการมหาชน หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร เปนนิติบุคคลและมีความสัมพันธกับรัฐ ซึ่งประกอบดวย รัฐ
จัดตั้ง ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได (ยกเวนมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้ง) และรัฐมีอํานาจบริหารจัดการ (ผานการแตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงและ
การใหนโยบาย) การลงทุนตองขอความเห็นชอบจากรัฐ บุคลากรมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ และ
วิธีดําเนินการ ไมใชอํานาจฝายเดียวเปนหลัก แตใชสัญญา ไมใชกฎระเบียบของทางราชการ (ยกเวนกิจกรรมที่
ตองใชอํานาจฝายเดียวตองออกพระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณีจัดตั้งมหาวิทยาลัย) 

    2.4 หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม หมายถึง 
          (1) องคการของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Administrative Organization) ซึ่ง

เปนหนวยงานรูปแบบใหมที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมของรัฐ ตามนโยบาย
สําคัญที่ตองการความเปนกลางอยางเครงครัด ปราศจากแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง เชน ธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน 
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       (2) กองทุนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึง นิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเปนพระราชบัญญัติ เนื่องจากตองการอํานาจรัฐในการบังคับฝายเดียวตอภาคเอกชนหรือ
ประชาชน ในการสมทบเงินเขากองทุน ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อเปนเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจของรัฐ ในการดําเนินบริการสาธารณะแกประชาชน หรือกลุมเปาหมายเฉพาะ หรือเพื่อการแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะดาน การดําเนินงานของกองทุนจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจาก
กลุมเปาหมายนั้น ๆ 

3. การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ควรมีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้ 

    3.1 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ใหจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. 2496 โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา เวนแตรัฐวิสาหกิจนั้นจําเปนตองใชอํานาจรัฐบังคับฝาย
เดียวตอประชาชน จึงใหตราเปนพระราชบัญญัติเฉพาะได หรือกรณีที่จะจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจํากัด ก็ให
ดําเนินการจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

    3.2 การจัดตั้งองคการมหาชนโดยทั่วไป ใหจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. 2542 โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา เวนแตองคการมหาชนนั้นจําเปนตองใชอํานาจรัฐบังคับฝาย
เดียวตอประชาชน จึงใหตราเปนพระราชบัญญัติเฉพาะได   

กรณีตามประเด็นขอหารือดังกลาว หากหนวยงานใดมิไดมีกฎหมายจัดตั้งหนวยงานและ
กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะ ก็สามารถนําหลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐขางตน  
มาปรับใชเพื่อพิจารณากับแตละหนวยงานเปนรายกรณีได  

อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใดมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชน ในกรณี “สํานักงาน
พระราชวัง และสํานักงานพระคลังขางที่” ซึ่งกําหนดใหเปนสวนราชการภายในของสํานักพระราชวัง ตามขอ ๓ 
(๑๕)๔ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งถือไดวาเปนสวนราชการใน
พระองคตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการใน
พระองค พ.ศ. ๒๕๖๐ อันถือวาเปน “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตามความในขอ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)  หรือในกรณีของ “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ที่เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานเดียวที่มีอํานาจในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยโดยไมนําผล

                                         
๔

 ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง ดังตอไปนี ้

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๕) สํานักงานพระคลังขางที ่
๕ มาตรา ๓ สวนราชการในพระองคมีสวนราชการ ดังตอไปนี้  

(๑) สํานักงานองคมนตร ี

(๒) สํานักพระราชวัง 

(๓) หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค 



                                            
 

   ๕ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

กําไรมาแบงปนกัน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๕๓๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕๕๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  การดําเนินการของตลาดหลักทรัพยฯ อยูภายใตการกํากับและควบคุมของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๖๒๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ตามความในขอ ๑ (๒) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ดวยเชนกัน 

แตอยางไรก็ดี แมศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งดําเนินการ ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา  ซึ่งดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสัญญา

ซื้อขายลวงหนา ฯ ก็ตาม ก็เปนเพียงบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยฯ อันไดรับใบอนุญาตประกอบการจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงไมถือเปนหนวยงานของรัฐเชนเดียวกันกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                 มีนาคม  ๒๕61 

 

                                         
๖ มาตรา ๑๕๓ ใหจัดตั้งตลาดหลักทรัพยขึ้นเรียกวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยโดยไมนาํผลกําไรมาแบงปนกันดังนี ้

(๑) จัดใหมีการใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีน รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการ

ซื้อขายหลักทรัพยในศูนยดังกลาว 

(๒) ประกอบธุรกิจที่เกีย่วของกับตลาดหลักทรัพย อันไดแก ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจด

ทะเบียนโดยเปนสํานักหักบัญชี ศนูยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดานขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย 

หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน 

(๓) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยไดรับอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
๗ มาตรา ๑๕๕ หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยหรือกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

นอกจากตลาดหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัินี ้
๘ มาตรา ๒๖๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามบทบญัญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตร ี

        พลตํารวจตรี  
                              (รมยสิทธิ์  วีริยาสรร) 

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
   เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 


