
                                            
 

   ๑ 

 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
Anti-Money Laundering Office (AMLO) 
 

เรื่องเสร็จที่ กม. ๕/๒๕๖๑ 

บันทึกกำรตอบข้อหำรือ 
เรื่อง กำรส่งรำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 

   
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด (สหกรณ์ฯ) ได้มีหนังสือที่ 
สอ.สสจ.ปข.๑๘๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 
ขอหารือเรื่องการส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงิน สรุปความได้ว่า สืบเนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
เงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓ (๑) ๑ ได้ก าหนดให้ การรายงานการท าธุรกรรมของ
สถาบันการเงินต่อส านักงาน ปปง. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีจ านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) ด้วย  
ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป นั้น สหกรณ์ฯ จึงมีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็น
การโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ในกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์จะท าการโอนเงินเข้าบัญชีที่สหกรณ์ฯ 
เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ สหกรณฯ์ ต้องรายงานธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. หรือไม ่

 ส านักงาน ปปง. ได้พิจารณาประเด็นข้อหารือแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สหกรณ์ฯ อ้างถึงนั้น ได้ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๒ ๒ ดังนั้น ในการพิจารณา
ประเด็นข้อหารือข้างต้นจึงพิจารณาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                         
๑ กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงินสดและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนต่อส ำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๓ การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส านักงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)  

ให้ท าเฉพาะที่เป็นธุรกรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทข้ึนไป 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒ กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงินสดและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนต่อส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน
ต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ฉบับที่ กม. ตรวจสอบ/สอบทาน 
(Clean Version) 



                                            
 

   ๒ 

 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
Anti-Money Laundering Office (AMLO) 
 

 กรณีตามประเด็นหารือกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์จะท าการโอนเงินเข้าบัญชีที่สหกรณ์ฯ เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ สหกรณ์ฯ ต้องรายงานธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาความ
ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 
ข้อ ๓ (๑) ๔ ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ได้ก าหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อ
ส านักงาน ปปง. ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งมีจ านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรม 
ที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตาม ข้อ ๓ (๒) ด้วย  
ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป จะเห็นได้ว่า กรณีที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน 
การท าธุรกรรมดังกล่าวต่อเมื่อมีการท าธุรกรรมนั้นกับสถาบันการเงิน กรณีตามที่หารือการที่สมาชิกของสหกรณ์ฯ  
ท าการโอนเงินเข้าบัญชีที่สหกรณ์ฯ เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ เป็นกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ท าธุรกรรม 
โอนเงินกับธนาคารในฐานะที่เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมิได้เป็นการท าธุรกรรมนั้นกับสหกรณ์ฯ ดังนั้น สหกรณ์ฯ 
จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมดังกล่าวต่อส านักงาน ปปง. แต่อย่างใด 

   นางสาวปราณี เก้าเอ้ียน 
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

                                             เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
              สิงหาคม ๒๕๖๑ 

                                         
๓ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มำตรำ ๑๓ เมื่อมีการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมนั้น  
ต่อส านักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น 

(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนเกนิกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

๔ กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงินสดและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนต่อส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส านักงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมตาม  
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท าเฉพาะที่เป็นธุรกรรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจ านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทข้ึนไป 

(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 


