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บันทึกการตอบข้อหารือ 

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการรายงานการท าธุรกรรม 
     

 

 ที่มาของเรื่อง  
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้มีหนังสือที่ ๑๑๐๗/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอหารือเก่ียวกับการรายงานการท าธุรกรรม 
  

 ประเด็นข้อหารือที่จะต้องพิจารณา 
 ประเด็นหารือข้อที่ ๑ กรณีสมาชิกสหกรณ์ ท ารายการถอนเงินสด โดยไม่ได้รับเงินสด  
แต่น าฝากเข้าบัญชีของสมาชิกอีกบัญชีหนึ่ง กรณีดังกล่าว สหกรณ์จะต้องรายงานการท าธุรกรรมเงินสดหรือไม่ 
 ประเด็นหารือข้อที่ ๒ กรณีสมาชิกสหกรณ์ ท ารายการถอนเงินสด โดยไม่ได้รับเงินสด  
แต่น าฝากเข้าบัญชีของสมาชิกผู้อ่ืน กรณีดังกล่าว สหกรณ์จะต้องรายงานการท าธุรกรรมเงินสดหรือไม่ 
 ประเด็นหารือข้อที่ ๓ กรณีสมาชิกได้กู้เงินกู้พิเศษ โดยใช้หลักทรัพย์ค  าประกันที่มีราคาประเมิน
รวมเกินห้าล้านบาท เมื่อสมาชิกได้ผ่อนช าระหนี ครบถ้วน หรือน าเงินมาช าระหนี ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับโฉนดไป 
สหกรณ์จะต้องรายงานธุรกรรมทรัพย์สินในวันใด 

 ข้อพิจารณา 
 ส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี  
 ประเด็นหารือข้อที่ ๑ กรณีสมาชิกสหกรณ์ ท ารายการถอนเงินสด โดยไม่ได้รับเงินสด  
แต่น าฝากเข้าบัญชีของสมาชิกอีกบัญชีหนึ่ง กรณีดังกล่าว สหกรณ์จะต้องรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด
หรือไม่ส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ธุรกรรมได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  
 ข้อ ๔ (๙) (ข) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน 
ทั งนี  เฉพาะที่ท าขึ นเพ่ือลูกค้ารายเดียวกันเท่านั น  
 ดังนั น กรณีการถอนเงินสดแล้วไม่ได้รับเงินสดแต่น าฝาก เข้าบัญชีสหกรณ์ของตนเอง 
อีกบัญชีหนึ่ง ถือว่าเป็นการท าธุรกรรมภายในสถาบันการเงินเพ่ือลูกค้ารายเดียวกัน จึงสามารถเทียบเคียงกับ
บทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ (๙) (ข) ดังกล่าว จึงเป็นการท าธุรกรรมภายในสถาบันการเงินเพ่ือลูกค้า 
รายเดียวกัน ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  
 ประเด็นหารือข้อที่ ๒ กรณีสมาชิกสหกรณ์ท ารายการถอนเงินสด โดยไม่ได้รับเงินสด แต่น าฝาก
เข้าบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกคนอ่ืน นั น กรณีนี  เห็นว่าไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ (๙) (ข) ดังนั น สหกรณ์
ต้องรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด ในกรณีที่เงินสดมีมูลค่าตั งแต่สองล้านบาทขึ นไป เพราะไม่เข้าข้อยกเว้น 
ทีเ่ป็นการท าธุรกรรมภายในสถาบันการเงินเดียวกัน เพ่ือลูกค้ารายเดียวกันดังกล่าว 
 
 

ประเด็นหารือ... 
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 ประเด็นหารือข้อที่ ๓ กรณีสมาชิกได้กู้เงินกู้พิเศษ โดยใช้หลักทรัพย์ค  าประกันที่มีราคาประเมิน
รวมเกินห้าล้านบาท เมื่อสมาชิกได้ผ่อนช าระหนี ครบถ้วน หรือน าเงินมาช าระหนี ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับโฉนดไป 
สหกรณ์จะต้องรายงานธุรกรรมทรัพย์สินในวันใด 
 ส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 มาตรา ๑๓ เมื่อมีการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน 
การท าธุรกรรมนั นต่อส านักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น 
 (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ประกอบกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรม ที่สถาบันการเงิน
ต้องรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๓ (๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั งแต่ห้าล้านบาทขึ นไป เว้นแต่
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สิน
ตั งแต่เจ็ดแสนบาทขึ นไป ทั งนี  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง ระยะเวลาการรายงานการท าธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน สหกรณ์
ต้องส่งแบบรายงานการท าธุรกรรมที่ท าขึ นในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ และที่ท าขึ นในระหว่างวันที่ ๑๖ – วันสิ นเดือน  
ไปยังส านักงาน ปปง. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕  และวันสิ นเดือนของเดือนที่มีการท าธุรกรรม นั น 
 ดังนั น การที่สมาชิกสหกรณ์ได้น าหลักทรัพย์มูลค่าเกินห้าล้านบาท มาค  าประกันสัญญาเงินกู้ 
สหกรณ์ต้องรายการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ หรือวันสิ นเดือน
ของเดือนที่ได้ท าสัญญาจ านองกัน และเมื่อสมาชิกสหกรณ์มาไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนในภายหลัง สหกรณ์ต้องรายงาน 
การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั งหนึ่งภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ หรือวันสิ นเดือน 
ของเดือนที่ได้ท าสัญญาไถ่ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกรณีที่มีการสลักหลังลอย มอบให้สมาชิกไปไถ่ถอนจ านองเอง 
ก็ให้รายงานภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ หรือวันสิ นเดือนของเดือนที่มีการสลักหลังลอย ขึ นอยู่กับว่า 
ท าธุรกรรมในเวลาใดช่วงใด 
                                  
 
 
                                                                     (นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์) 
                                                     ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
               ตุลาคม ๒๕๖๒ 


