
                                            
 

   ๑ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

เรื่องเสร็จที่ กม. ๘ /๒๕๖๑ 

บันทึกการตอบขอหารือ 

เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
     

 

 สหกรณออมทรัพย กรมศุลกากร จํากัด (สหกรณฯ) ไดมีหนังสือที่ ๒๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ขอหารือ เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในประเด็นเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม  

สรุปความไดวา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ 

กําหนดใหสหกรณฯ ซึ่งเปนสถาบันการเงิน๑ ที่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อและรับฝากเงินจาก

สมาชิกสหกรณฯ เปนผูมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง. เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

 (๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ 

 (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม 

สหกรณฯ จึงมีความประสงคขอหารือในประเด็นเกี่ยวกับการยื่นแบบรายงานการทําธุรกรรม

ของสถาบันการเงินตอสํานักงาน ปปง. ในกรณีที่เปนธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ดังนี้ 

๑. กรณีสหกรณฯ มีการจายเงินกูใหกับสมาชิกสหกรณฯ โดยผานการจายเช็คขีดครอมชื่อ 

ผูถือและระบุ A/C PAYEE ONLY สหกรณฯ หรือ ธนาคาร จะตองเปนผูยื่นรายงานการทําธุรกรรมกับ 

สํานักงาน ปปง. 

๒. กรณีสหกรณฯ มีการจายเงินกูใหกับสมาชิกสหกรณฯ โดยผานการโอนเงินผานระบบ

ธนาคารฯ ใหกับสมาชิกแลว สหกรณฯ หรือ ธนาคารจะตองเปนผูยื่นรายงานการทําธุรกรรมกับสํานักงาน ปปง. 

 

 สํานักงาน ปปง. พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 

                                         
 ๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 “มาตรา ๓ “สถาบันการเงิน” หมายความวา  
 (๕) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมี
วัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสิน
ตาง ๆ โดยวิธีใด ๆ” 



                                            
 

   ๒ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

 ๑. กรณสีหกรณมีการจายเงินกูใหกับสมาชิกสหกรณฯ โดยผานการจายเช็คขีดครอมผูถือและ

ระบุ A/C PAYEE ONLY สหกรณฯ หรือ ธนาคาร จะตองเปนผูยื่นรายงานการทําธุรกรรมกับสํานักงาน ปปง. 

เห็นวา เมื่อพิจารณาความตามขอ ๑ (๔)๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นวา การที่สหกรณมีการจายเงินกูใหกับ

สมาชิกสหกรณฯ โดยผานการจายเช็คขีดครอมผูถือและระบุ A/C PAYEE ONLY ถือวาเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับ

ทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงินซึ่งไดรับยกเวนไมตองรายงาน ดังนั้น สหกรณฯ จึงไมมี

หนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวตอสํานักงาน ปปง. แตอยางใด 

 

 ๒. กรณีสหกรณ มีการจายเงินกูใหกับสมาชิกสหกรณฯ โดยผานการโอนเงินผานระบบ

ธนาคารฯ ใหกับสมาชิกแลว สหกรณฯ หรือ ธนาคารจะตองเปนผูยื่นรายงานการทําธุรกรรมกับ 

สํานักงาน ปปง. เห็นวา เมื่อพิจารณาความตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๓ (๑) ๔ แหงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลคา

ทรัพยสินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว ไดกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง. ในกรณีที่เปน

การทําธุรกรรมที่ใชเงินสดซึ่งมีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป เวนแตธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยตาม ขอ ๓ (๒) ดวย ใหรายงานเม่ือมีจํานวน

                                         
 ๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 “ขอ ๑ ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํานักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี ้
 (๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงิน เวนแต 
 (ก) ธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 (ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนเรือกําปน เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแต 
หาตันขึ้นไป รวมทั้งแพดวย 
 (ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเปนยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด” 

๓ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน 

เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 
(๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

๔ กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลคาทรัพยสินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ขอ ๓ ภายใตบังคับขอ ๔ การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินตอสํานักงานในกรณีที่เปนธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใหกระทําเฉพาะที่เปนธุรกรรม ดังตอไปนี ้

(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป เวนแตธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยตาม (๒) ดวย ใหรายงานเมื่อมีจํานวนเงินสดตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป” 



                                            
 

   ๓ 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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เงินสดตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป จะเห็นไดวา กรณีที่สถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาว

ตอเมื่อมีการทําธุรกรรมนั้นกับสถาบันการเงิน กรณีตามที่หารือการที่สหกรณมีการจายเงินกูใหกับสมาชิกโดยผาน

การโอนเงินผานระบบธนาคารใหกับสมาชิกสหกรณฯ เปนกรณีที่สหกรณฯ ทําธุรกรรมเงินโอนในฐานะของลูกคา

ของธนาคารฯ ผูมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาว จึงเปนธนาคารฯ ดังนั้น สหกรณฯ จึงไมมีหนาที่

ตองรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวตอสํานักงาน ปปง. แตอยางใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

                     พลตํารวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท 

 รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 

   เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 


